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TÖRVÉNY  

KKOORRMMÁÁNNYYRREENNDDEELLEETT  

MMIINNIISSZZTTEERRII  RREENNDDEELLEETT 

MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓII  SSZZAABBÁÁLLYYOOZZÁÁSS  

MMuunnkkáállttaattóóii  sszzaabbáállyyoozzáássii  sszziinntt  

SSZZAABBVVÁÁNNYYOOKK   

SSzzaabbvváánnyyii  sszziinntt  

aa    
Alaptörvény  

      ÁÁLLTTAALLÁÁNNOOSS  IISSMMEERREETTEEKK    

  
11..      MMII  AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM??  

 
Ha megkérdezünk tíz kollégádat, biztos lehetsz benne, hogy munkavédelem kifejezésen 
mindenki azt érti, hogy a munkavállaló megkapja a megfelelő védőfelszerelést, és hogy be 
kell tartani a munkavédelmi előírásokat. Ám arról már kevesebb szó esik, hogy mit is jelent 
valójában a munkavédelem. Hiszen maga az Alaptörvény is szól az egészségét, biztonságát 
és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez. Már pedig, ha legfontosabb törvényünk 
beiktatta szabályai közé, akkor hihetünk benne − a téma valóban fontos.  
 

Mit is mond az Alaptörvény? 
 

XVII. cikk 
(3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tisztelet-

ben tartó munkafeltételekhez. 

 
Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy a hazánk területén munkát vállalóknak alkotmányos 
joguk, hogy testi és lelki egészségüket, biztonságukat az állam és az általa megjelölt felelős 
szervezetek megvédjék. A munkavédelem is egyike azoknak a védelmi területeknek, mely-
nek szabályait az állam a legmagasabb szinten − törvényben − rendelte el.   
 
A munkavédelem fogalmába − a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint − 
beletartoznak aa  sszzeerrvveezzeetttt  mmuunnkkaavvééggzzééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  bbiizzttoonnssáággii  ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  kköö--

vveetteellmméénnyyeekk,,  ttoovváábbbbáá  mmaaggáánnaakk  aa  ttöörrvvéénnyynneekk  aa  vvééggrreehhaajjttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  sszzeerrvveezzeettii,,  

iinnttéézzmméénnyyii  hhááttttéérrrree  vvoonnaattkkoozzóó  

rreennddeellkkeezzéésseekk  öösssszzeessssééggee,,  ide-
értve a legkisebb munkamozdulat-
ra kidolgozott munkáltatói előíráso-
kat is, amelyeknek célja a bizton-
ságos munkavégzés. A szabályo-
zás szintjei egymásra épülnek. 
Pl. A munkavédelmi szabályok 
között kiemelkedő fontosságú pl. a 
89/1995. évi Korm. rendelet a fog-
lalkozás− egészségügyi szolgálta-
tásokról (kormányrendeleti  szint), 
erre azok a munkáltatói intézkedé-
sek épülhetnek, amelyek meghatá-
rozzák a szolgáltatások helyi szint-
jét.  
 
A miniszteri rendeleteket az alábbi 
csoportokba lehet besorolni:  
 

  ffooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii  ééss  mmuunnkkaaüüggyyii  mmiinniisszztteerrii  rreennddeelleetteekk  
Pl. 5/1993. (XII. 26.) MüM r. a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseiről  

 

  eeggéésszzssééggüüggyyii  ((iilllleettvvee  nnééppjjóóllééttii))  mmiinniisszztteerrii  rreennddeelleetteekk  
Pl. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet  
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a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának 
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  
 

  áággaazzaattii  mmiinniisszztteerrii  rreennddeelleetteekk    
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat (BBSSZZ) kiadásáról 

 
Munkáltatói szinten kell szabályozni az előbbi jogszabály gyakorlati végrehajtását, ezért a 
munkáltatónál kell kidolgozni 

− az egyéni védőeszközök használatát 
− a technológiai utasításokat 
− a mentési tervet 
− a kockázati tényezőket 

 
A szabványosítás alapvető célja, hogy a jogalkotó az általános és ismételten alkalmazható 
eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával elősegítse a termelés korszerűsítését, a 
szolgáltatások színvonalának javítását; a kereskedelmi műszaki akadályainak elhárítását; az 
élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és biztonságát; a 
minőség védelmét.  
 
A szabvány törvényi1 meghatározása szerint olyan  

− elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott 
− közmegegyezéssel elfogadott 
− mműűsszzaakkii//tteecchhnniikkaaii    

ddookkuummeennttuumm, amely tevékenységekre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általá-
nos és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, ame-
lyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.  
 
Jóllehet, a nemzeti szabványok használata önkéntes, de ez nem jelenti azt, hogy bizonyos 
szabványokat már eleve úgy adtak ki, hogy azok a magasabb szintű jogszabályok érvénye-
sülését segítik elő (ilyen szabványok szép számmal vannak a műszaki, az egészségügyi 
vagy a munkavédelmi szabványok között is)  
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontjában (2004. május 1-jén) összesen 21.628 
db nemzeti szabványunk volt hatályban, 16.142 db európai szabványt vagy szabványjellegű 
dokumentumot vettünk át. Ebből 7.765 db szabvány volt munkavédelmi jellegű.  
 
Magának a szabványosításnak is  − ahogy a jogszabályoknak  −  vannak szintjei, melyek 
alapján meg lehet érteni, hogy milyen módon kerülnek be a magyar szabályok közé az 
egyes, az európai és a nemzetközi műszaki/technikai előírások, dokumentumok:2  
 

                                                
1
 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 

2
 Megjegyezzük, hogy a jogszabályok estében is működik ez a „bekerülési” folyamat, az ott meghatározott rend 

szerint. Az EU−rendeleteket szó szerint át kell venni, az irányelveket harmonizálni a már meglévő szabályainkkal; 
a nemzetközi egyezményeket, ajánlásokat ratifikálási eljárással fogadják el.  
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A munkavédelmi törvény alapján nyugodtan rögzíthetjük, hogy a vállalati szabályozásnak 
óriási jelentősége van:  
 

„AAzz  eeggéésszzssééggeett  nneemm  vveesszzééllyyeezztteettőő  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaavvééggzzééss  kköövveetteellmméénnyyeeii  mmeeggvvaallóóssíí--

ttáássii  mmóóddjjáátt  −−  jjooggsszzaabbáállyyookk  ééss  sszzaabbvváánnyyookk  kkeerreettéénn  bbeellüüll  −−  aa    hhaattáárroozzzzaa  mmeegg..”” 

 

22..    MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓII//MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓII  KKÖÖTTEELLEEZZEETTTTSSÉÉGGEEKK  ÉÉSS  JJOOGGOOSSUULLTTSSÁÁGGOOKK  
 
A munkavégzésre vonatkoznak általános, régóta kialakult és érvényben lévő szabályok, va-
lamint éppen a pontosabb, előrelátóbb és a munkát végző embert jobban védő szabályok, 
amelyek napjainkban jól körülhatárolt sszzaabbáállyyrreennddsszzeerrtt alkotnak. Ezekből elsősorban azok-
kal foglalkozunk, amelyek a munkavállalókat és képviselőiket érintik, akár mindennapi mun-
kavégzésük során, akár az érdekképviselet ellátásakor. Néhány helyen, ahol szükséges, 
megemlítjük a munkáltató kötelezettségeit is, még ha valamely feladata nem is kimondottan 
a munkavállalók biztonságos munkavégzésével függ össze, de megismerésük jelentősen 
befolyásolja a munkavállalók, illetve képviselőik döntéseit, vagy érveit.  
 

A munkáltatói kötelezettségek esetében két törvény szövegét kell áttanulmányoz-
nunk, hiszen vannak erre vonatkozó előírások a Munka Törvénykönyvében és a 
munkavédelmi törvényben is.  
A  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (az új Mt.) előírásai ebből a 

szempontból kiemelkedő jelentőségűek, mivel itt szabályozta a jogalkotó − A munkaszerző-
dés teljesítése − című fejezetben,   a munkáltató általános és a munkavédelemmel kapcso-
latos kötelezettségeit. (29. pont − Alapvető kötelezettségek, VIII. fejezet, 51. §)  

22..11  AA  mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggee  

 
Az új Mt. – hasonlóan az előző munkatörvény előírásaihoz − munkáltató alapvető kötele-
zettségeként határozza meg, hogy a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszony-
ra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá − a felek eltérő megállapodása hiá-
nyában− a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani köteles. (Mt. 51. § (1) bekez-
dés) 

 

 

RREEGGIIOONNÁÁLLIISS  SSZZAABBVVÁÁNNYYOOSSÍÍTTÁÁSS  ((CCEENN//CCEENNEELLEECC//EETTSSII  
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A munkáltató köteles továbbá − az erre vonatkozó szabályok betartásával − az egészséges 
és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani (Mt. 51. § (1) és (3)−(5) bekezdések):  

51. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vo-
natkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá - a felek eltérő megállapodása hiányában - a 
munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani. 
(3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettsé-
gére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. 
(4) A munkáltató biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit. A munkába lépést megelőzően és a munkaviszony fennállása alatt rendsze-
res időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizs-
gálatát. 
(5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkal-
mazkodás feltételeinek biztosításáról. 

 

Az új Mt. abból indul ki, hogy a munkáltató teljesíteni fogja a munka törvénykönyvében meg-
határozott általános kötelezettségeit, további, az egészségre nem ártalmas és biztonságos 
munkavégzés részletezett szabályaiból következő feladatait, jogait és kötelezettségeit a 
munkavédelemről szóló törvény határozza meg.    
 
Jóllehet a fenti szabályokat a munkaszerződés nem tartalmazza, de annak, aki munkaválla-
lót/munkavállalókat foglalkoztat, tudnia kell, hogy általános kötelezettségei körébe beletarto-
zik az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításai is.  
 
Tehát a tényleges, és a foglalkoztatás során teljesítendő részletes kötelezettségeket, vala-
mint az ehhez kapcsolódó jogosultságok írja le pontosabban és bővebben a mmuunnkkaavvééddee--

lleemmrrőőll  sszzóóllóó  11999933..  éévvii  XXCCIIIIII..  ttöörrvvéénnyy.   
 
A munkáltató kötelezettsége, hogy felmérje tevékenységének veszélyeit, azaz meg-
határozni és értékelni a munkavállalók egészégét és biztonságát veszélyeztető kkoocc--

kkáázzaattookkaatt, különös tekintettel  
− az alkalmazott mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkrree (pl. létra, hentesbárd stb.) 
− vveesszzééllyyeess anyagokra és készítményekre (pl. vegyszerek)  
− a munkavállalókat érő tteerrhheelléésseekkrree (pl. emelés, fizikai és pszichikai meg-

terheléssel járó munkavégzés)  
− a munkahelyek kkiiaallaakkííttáássáárraa  (pl. képernyő előtti munkavégzés technikai 

feltételeinek biztosítása és rendszeres ellenőrzése)  
 
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység-
nek minősül, minősül, ezért ajánlott szakemberekre bízni, még ott is, ahol látszólag nincse-
nek kockázatok (pl. egyszerű adminisztratív munka – számítógép használata nélkül –, ez 
utóbbi használata már maga után vonja a kockázatértékelés kötelezettségét!)  
 
Az értékelése azért olyan fontos, mert ennek alapján lehet és kell olyan megelőző intézkedé-
seket hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató 
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 
 
Ha a munkáltató olyan tevékenységet folytat, amely alapján a munkáltató a szakminisztériu-
mi rendeletben meghatározott II..  vveesszzééllyyeessssééggii  oosszzttáállyybbaa  sorolandó, a kockázatértékelést a 
tevékenység megkezdésétől számított 66  hhóónnaappoonn belül köteles elvégezni, más munkáltató-
nál ezt az értékelést a tevékenység megkezdésétől számított eeggyy  éévveenn belül kell elkészíteni. 
 
Ezt kockázatértékelést  
 

− indokolt esetben meg kell ismételni és azt évenként felülvizsgálni. IInnddoo--

kkoolltt  eesseettnneekk kell tekinteni különösen a kkoocckkáázzaattookk (munkakörülmények, 
az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, 
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munkavégzés) lléénnyyeeggeess  mmeeggvváállttoozzáássáátt, illetőleg úújj technológia, veszé-
lyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bbeevveezzeettéésséétt,,  aallkkaallmmaazzáássáátt. 

− ssoorroonn  kkíívvüüll akkor kell újból elkészíteni, illetve felülvizsgálni, ha a kockáza-
tok lényeges megváltozása munkabalesetet, fokozott veszélyeztetettséget, 
illetve foglalkozási megbetegedést ookkoozzootttt, vagy ookkoozzhhaattootttt. 

 
Az éérrttéékkeelléésstt megfelelően ddookkuummeennttáállnnii  kkeellll, az alábbiak szerint:  
 

− pontosan rögzíteni kell a kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  iiddőőppoonnttjjáátt, hheellyyéétt és ttáárr--

ggyyáátt, az értékelést végző azonosító aaddaattaaiitt 

− be kell azonosítani a vveesszzééllyyeekkeett, azaz pontos lleeíírráásstt kell adni ezekről 
− pontosan meg kell határozni a vveesszzééllyyeezztteetteetttteekkeett, és az éérriinntteetttteekk szá-

mát 
− be kell azonosítani a kkoocckkáázzaattoott ssúúllyyoossbbííttóó ttéénnyyeezzőőkkeett 
− a kockázatokat minőségileg, illetőleg mennyiségileg értékelni kell, össze 

kell vetni a fennálló helyzettel, és ennek alapján meg kell állapítani, hogy a 

kköörrüüllmméénnyyeekk  mmeeggffeelleellnneekk--ee a munkavédelemre vonatkozó szabályok-
nak, illetve a munkáltató biztosítani tudja-e a kockázatok megfelelően aallaa--

ccssoonnyy sszziinntteenn ttaarrttáássáátt 
− meg kell határozni a szükséges mmeeggeellőőzzőő iinnttéézzkkeeddéésseekkeett, határidő és 

felelősök megjelölésével 
− ki kell tűzni a tervezett ffeellüüllvviizzssggáállaatt időpontját 
− fel kell tüntetni az eellőőzzőő kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss időpontját 

 
A munkáltató köteles továbbá – a kockázatok felmérésén túl – az egészsége és biztonságos 
munkavégzés érdekében aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyybbeenn  ismertetett általános követelménye-
ket figyelembe venni. Ezek a kköövveetteellmméénnyyeekk az alábbiak:  
 

– el kell kerülni a veszélyeket 

– folyamatosan értékelni kell az el nem kerülhető veszélyeket, a felmért veszélyeket 
ott kell megszüntetni, ahol azok keletkeztek  

––  az olyan munkavégzésnél, amelyekre jellemző az egyhangúság, kötött ütem – fi-
gyelembe kell venni az emberi tényezőket a munkahely kialakításakor, a munka-
eszközök és munkafolyamat megválasztásakor, és így csökkenteni kell a munka-
végzés időtartamát, a munkavégzés káros hatásait, ttoovváábbbbáá  ffiiggyyeelleemmbbee  kkeellll  

vveennnnii  eezzeekkeett  aa  ttéénnyyeezzőőkkeett  aa  mmuunnkkaaiiddőő--bbeeoosszzttáássnnááll  iiss!!    

– át kell venni, alkalmazni kell a műszaki fejlődés eredményeit (pl. új, ergonómiai 
szempontból kedvezőbb kivitelű és teljesítményű gépek, biztonságosabb és haté-
konyabb technológiák stb.)  

– a veszélyes anyagokat, munkaeszközöket és eljárásokat folyamatosan fel kell 
cserélni (vagy helyettesíteni) veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel 

– ki kell alakítani a munkáltatónál is az egységes és átfogó megelőzési stratégiát, 
ennek ki kell terjedni a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a 
munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők ha-
tására is  

– mindig arra kell törekedni, hogy elsősorban a kollektív (mindenkire kiterjedő) mű-
szaki védelmet vezesse be a munkáltató, az egy-egy munkavállalóra (egyénre) 
kidolgozott és alkalmazott műszaki védelem mindig csak másodlagos lehet  

––  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt  mmeeggffeelleellőő  uuttaassííttáássookkkkaall  kkeellll  eellllááttnnii!!  
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a mmuunnkkáállttaattóó  

kköötteelleess  
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– a szükséges uuttaassííttáássookkaatt és ttáájjéékkoozzttaattáásstt kellő időben a munkavállalónak 

mmeeggaaddnnii 

– rendszeresen mmeeggggyyőőzzőőddnnii arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatko-
zó rendelkezéseket 

– a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek 
figyelembevételével mmeeggffeelleellőő  mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkeett biztosítani a munkavállalók 
részére 

– úújj  tteecchhnnoollóóggiiáákk  bbeevveezzeettééssee  eellőőtttt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, 
illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiha-
tó következményeit 

– a tudomására jutott rreennddeelllleenneessssééggeett, illetve az egészséget veszélyeztető és 
nem biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bbeejjeelleennttéésstt haladéktalanul ki-
vizsgálni, a sszzüükkssééggeess  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett  mmeeggtteennnnii, az érintetteket értesíteni, és 
közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani 

– a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a MMttvv..  VV..  ffeejjeezzeettee  

rreennddeellkkeezzéésseeiinneekk  mmeeggffeelleellőőeenn eljárni 

– biztosítani a vvééddőőeesszzkköözzöökk  rreennddeelltteettéésssszzeerrűű  hhaasszznnáállhhaattóóssáággáátt, védőképessé-
gét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítá-
sát), pótlását; 

– tteelljjeess  ffeelleellőőssssééggggeell  mmeeggtteennnnii  mmiinnddeenn  sszzüükkssééggeess  iinnttéézzkkeeddéésstt a mmuunnkkaavváállllaa--

llóókk bbiizzttoonnssáággaa és eeggéésszzssééggvvééddeellmmee érdekében, figyelembe véve a változó kö-
rülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására. 

A munkáltató megfelelő intézkedésekkel kköötteelleess  bbiizzttoossííttaannii, hogy szükség esetén haladék-
talanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal (szervekkel) eellssőősseeggééllyy,,  aazz  

oorrvvoossii  ssüürrggőőssssééggii  eellllááttááss,,  aa  mmeennttééssii  ééss  aa  ttűűzzvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássaa  éérrddeekkéébbeenn..      
 
A munkáltatónak ookkttaattááss  kkeerreettéébbeenn gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 

– mmuunnkkáábbaa álláskor, 

– mmuunnkkaahheellyy vagy mmuunnkkaakköörr mmeeggvváállttoozzáássaakkoorr, valamint az egészséget nem ve-
szélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

– munkaeszköz ááttaallaakkííttáássaakkoorr vagy úújj mmuunnkkaaeesszzkköözz üzembe helyezésekor, 

– úújj  tteecchhnnoollóóggiiaa bevezetésekor 

– eellssaajjááttííttssaa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rreennddeellkkeezzzzeenn az egészsé-
get nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés eellmméélleettii és ggyyaakkoorrllaattii iiss--

mmeerreetteeiivveell, megismerje a szükséges szabályokat, uuttaassííttáássookkaatt és iinnffoorrmmáácciióó--

kkaatt. Az oktatást rreennddeess  mmuunnkkaaiiddőőbbeenn  kkeellll  mmeeggttaarrttaannii, és szükség esetén idő-
szakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is 
figyelembe véve - mmeegg  kkeellll  iissmméétteellnnii. Az oktatás elvégzését a tematika megjelö-
lésével és a résztvevők aláírásával ellátva íírráássbbaann  kkeellll  rrööggzzíítteennii. 

 
Amíg a munkavállaló az eellőőíírrtt  iissmmeerreetteekkeett  mmeegg  nneemm  sszzeerrzzii, a munkavállaló önállóan nem 
foglalkoztatható. A munkáltatónak ttáájjéékkoozzttaattnniiaa kell a mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt és a mmuunnkkaavvééddeell--

mmii kkééppvviisseellőőtt (bizottságot) arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat aa  mmuunnkkáállttaattóóii  sszzeerrvveezzeetteenn  bbeellüüll  kkii  llááttjjaa  eell..  
 

A munkáltató kötelezettsége, hogy meghatározza aazz  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  jjuuttttaattáássáánnaakk  bbeell--

ssőő  rreennddjjéétt,,  mmééggppeeddiigg  íírráássbbaann..      

Tehát:  

MMIINNDDEENN  MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓNNAAKK  BBIIZZTTOOSSÍÍTTAANNIIAA  KKEELLLL  AA  VVEESSZZÉÉLLYYEEKKTTŐŐLL  ÉÉSS  

ÁÁRRTTAALLMMAAKKTTÓÓLL  MMEENNTTEESS  MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZÉÉSSTT!!  
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NNééhháánnyy  bbíírróóssáággii  ííttéélleett bizonyítja, hogy a munkáltatónak komoly kötele-
zettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosí-
tani: 
  
EBH2004.

3
 1151. Több munkáltató által működtetett munkavégzési helyen az 

összehangolt munkavégzést előíró szabály nem mentesíti az egyes munkáltató-
kat az általuk használt munkaeszközök szabályszerűsége biztosításának kötelezettsége alól 
(1993. évi XCIII. törvény 40. § (1) és (2) bekezdés, 54. § (5) bekezdés b) pont; 1992. évi XXII. 
törvény 102. § (1) és (2) bekezdés. 
BH2006. 373. Ha a munkáltató az 1992. évi XXII. törvény 102. § (2) bekezdésében írt kötele-
zettségét elmulasztotta, nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy a munkavállalónak magá-
nak kellett volna a gép biztonságos munkafeltételeiről gondoskodni (1992. évi XXII. törvény 
174. § (3) bekezdés. 
BH2005. 189. A balesetet megelőző intézkedésekre az a munkáltató köteles, akinél a munka-
eszközt használják (1993. évi XCIII. törvénynek az ügyen irányadó 40. §, 54. § (5) bekezdés 
b) pont, 84. §; 1992. évi XXII. törvény 102. §. 
BH2004. 389. A munkáltatónak - különösen a munkavédelmi szempontból veszélyesnek mi-
nősülő munkáknál - a végzett munka jellegéhez igazodóan részletes utasítást kell adnia (Mt. 
102. § (3) bekezdés; 1993. évi XCIII. törvény 54. §. 
BH2001. 141. A munkáltató egészségkárosodásért fennálló felelőssége nem csak a külső 
(látható), hanem a belső sérülésért is fennáll. A jogszabály ugyanis e tekintetben nem tartal-
maz eltérő rendelkezést (Mt. 102. § (2) bek., (3) bek. b) pont., 174. § (1) és (5) bek.. 
 

(A kereskedelem munkáltatóira vonatkozó részletesebb feladatokról, kötelezettségekről a 
későbbiekben részletesebben szólunk!)  

22..22  AA  mmuunnkkaavváállllaallóótt  tteerrhheellőő  kköötteelleezzeettttssééggeekk  

 
A munkavállalói kötelezettségek tekintetében a munkaviszonyra vonatkozó legfőbb szabály, 
a mmuunnkkaa  ttöörrvvéénnyykköönnyyvvee sokkal megengedőbb (a munkáltatóé a felelősség az egészséges 
és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítására vonatkozóan!) –, de azért tartalmaz 
néhány, általánosan megfogalmazott, és egymással összefüggő előírást az 52. §-ban:  
 

52. § (1) A munkavállaló köteles 
a) a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, 
b) munkaideje alatt − munkavégzés céljából, munkára képes állapotban − a munkáltató ren-
delkezésére állni, 
c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munká-
jára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni, 
d) a munkakörének ellátásához szükséges bizalomnak megfelelő magatartást tanúsítani, 
e) munkatársaival együttműködni. 

 

A munkavégzéshez megkívánt munkára képes állapotot a munkáltató ellenőrizni jogosult, 
ehhez nincs szüksége előzetes munkavállalói hozzájáruláshoz, mivel az ellenőrzéshez fel-
használt eszközökről  előzetes tájékoztatja a munkavállalókat (új szabályként beiktatva az 
Mt. 11. § (2) bekezdésébe)  

 11. § (2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszkö-
zöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 

 

Maga a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy a munkavállalók kötelezettségei tekintetében általánosabb, 
és konkrét feladatokat, követelményeket határoz meg, abból az álláspontból kiindulva, hogy 
az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania. 
Emellett kiegészíti, pontosítja a munka törvénykönyvében előírtakat.  

                                                
3
 A Legfelsőbb Bíróság határozatait a Bírósági Határozatok és Bírósági Döntések Tárában teszik közzé, jelzésük: 

BH (bírósági határozatok) és EBH (elvi bírósági határozatok) elnevezéssel és évenként kezdődő folyamatos 
számozással 
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A munkavégzésre alkalmas állapot azt jelenti, hogy a munkavállalónak ak-
kor, amikor munkára jelentkezik a munkahelyén, mmuunnkkaavvééggzzééssrree  aallkkaall--

mmaass  ffiizziikkaaii  ééss  ppsszziicchhiikkaaii  áállllaappoottbbaann kell lennie, hiszen a kimerültség, 
fizikai fáradtság, betegség és ennek tünetei (pl. láz, rosszullét, szédülés 
stb.), illetve az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság  vagy a „más-
naposság”, az egyes gyógyszerek mellékhatásai nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  ggyyeennggíí--

ttiikk  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  bbiizzttoonnssáággáátt!  
Éppen ezért, ha a munkavállaló nincs munkavégzésre képes állapotban, arról a munkáltató-
nak tudnia kell, az ilyen és ehhez hasonló eseteket a munkavégzés megkezdése előtt a köz-
vetlen munkahelyi vezetőnek jelenteni kell!  
 
A munkavégzésre alkalmas állapot azt is jelenti, hogy a munkavállaló felkészült munkája 
elvégzésére, ezért a mmuunnkkaavvééggzzééss  mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  eelllleennőőrriizznniiee  kkeellll  mmuunnkkaaeesszzkköözzeeiitt,,  
(pl. egy „próba”üzemeltetéssel, műszeres vizsgálattal vagy csak egyszerű szemrevétellel); 
ha van külön előírás, utasítás (protokoll) az ellenőrzésre, az azokban foglaltakat maradékta-
lanul betartva, lépésről lépésre követve „végig kell csinálni”; még akkor is, ha nem minden 
nap kell elvégezni ezeket a karbantartás-jellegű ellenőrzési feladatokat. Ám az előírásnak 
megfelelő ellenőrzés kimaradása szintén biztonságcsökkentő tényező, és ha ez a munkavál-
laló terhére írandó, a felelősség is az övé!  
A munkavállaló öönnkkéénnyyeesseenn  nneemm  kkaappccssoollhhaattjjaa  kkii,,  nneemm  ttáávvoollíítthhaattjjaa  eell  ééss  nneemm  aallaakkíítthhaattjjaa  

áátt  a biztonsági berendezéseket. 
 
A munkavégzésre való felkészültség akkor mondható megfelelőnek, ha a munkavállaló ren-
delkezik a mmuunnkkáájjaa  eellvvééggzzééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  iissmmeerreetteekkkkeell, mely ismeretek megszerzését 
a munkáltatónak kötelezettsége biztosítani, támogatni (oktatással, illetve a szükséges doku-
mentumok átadásával, betanítással, beiskolázással stb.)  
 
Még mindig a munkavégzést megelőző műveleteknél maradva, nem lehet „kihagyni” az 

eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzöökk  ááttvviizzssggáálláássáátt sem, és ha szükséges (mert már pl. nem működőké-
pes), ki kell cseréltetni!  
 
A munkavállalónak aa  mmuunnkkaavvééggzzéésshheezz  sszzüükkssééggeess – előírt vagy csak a helyi szokások vagy 
az ésszerűség által megkövetelt – rruuhháázzaattbbaann kell a munkát elvégeznie. Ez azt jelenti, hogy 
ha a munkáltató egyenruha vagy egyéni védőruha, munkaruha viselését írja elő, akkor ennek 
megfelelően viselni a ruházatot. Ha ilyen előírás nincs, munkaruha vagy védőruha viselése 
nem kötelező, de a munkavállalónak gondolnia kell arra, hogy a munkahely nem „divatház”!  
 

Különösen vonatkozik ez a megjegyzés a cipőkre, amelyek többsége – sajnos – 
nem munkavégzésre készült, ezért be kell szerezni a munkavégzéshez alkalmas 
ruha mellé az aallkkaallmmaass  cciippőőtt  iiss, függetlenül attól, hogy jogszabályok vagy a 
munkáltató nem írja elő (és nem támogatja anyagilag) megfelelő cipő viselését. 

Arról nem is beszélve, hogy a tűsarkú cipők vagy a papucsok nagyon sok baleset okozói! 
 
Akár előírja a munkaszerződés, kollektív szerződés vagy munkáltatói utasítás, akár nem – a 
munkavállalónak kötelezettsége, hogy mmuunnkkaatteerrüülleettéénn  rreennddeett  ttaarrttssoonn, az ő feladata, hogy 
munkaterülete mindig ttiisszzttaa legyen. Az elszórt szemét nagyon sokszor nagyon veszélyes, 
sőt, komoly balesetet is okoz. A rend azt is jelenti, hogy a munkaterületen nneemm  lleehheett  jjááttsszzaa--

nnii, vagy ami ennél is rosszabb, az indulatok elszabadulásának teret engedve vveerreekkeeddnnii! 
 
A munkavállalónak kötelezettsége, hogy a mmuunnkkaakköörree  eellllááttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  oorrvvoossii  

vviizzssggáállaattoonn  (alkalmassági vizsgálaton) rréésszztt  vveeggyyeenn  és engednie kell a szükséges beavat-
kozásokat is (pl. vérvétel, mellkasi röntgen, hallás- vagy szemvizsgálat stb.). Ezekről a ké-
sőbbiekben még bővebben szólunk, de azt le kell szögezni, hogy aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  nneemm  kkööttee--

lleezzhheettőő  aa  mmuunnkkaakköörree  eellllááttáássááhhoozz  kköözzvveettlleennüüll  nneemm  sszzüükkssééggeess  vviizzssggáállaattookkrraa, így pl. ún. 
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poligráf (hazugságvizsgáló gép) által végzett vizsgálatra, mmeerrtt  eezz  eemmbbeerrii  mmééllttóóssáággáátt  sséérrttii,,  

ééss  aa  mmuunnkkáállttaattóó  sseemm  ttuuddjjaa  bbiizzoonnyyííttaannii  eennnneekk  ffeellttééttlleenn  sszzüükkssééggeessssééggéétt.  
 
Az persze más helyzet, ha ehhez a munkavállaló hozzájárul, illetve ha olyan munkavégzés-
ről (jobban mondva munkaterületről, munkáltatóról) van szó, ahol a poligráf által nyújtott in-
formációkra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy adott személyt alkalmazzák (pl. nemzetvé-
delem, belső ellenőrzés stb.).  

KKiivvéétteell a nők tekintetében a tteerrhheessssééggii tteesszztt, amelynek elvégzésére csak akkor lehet köte-
lezni a munkavállaló nőket, ha az egészséget ismert tényezők által veszélyeztető munka-
végzést (munkakört) tölt be (pl. (pl. sugárártalmaknak kitett munkahelyek), ellenkező esetben 
a munkáltató hiába hivatkozik a munkáltató arra, hogy joga van ellenőrizni a munkavállaló 
egészségi állapotát, a terhességi teszt megkövetelése sérti az érintett munkavállaló nő em-
beri méltóságát.  

11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása kö-
rében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, mód-
szerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem el-
lenőrizhető. 

22..33  AA  mmuunnkkaavváállllaallóó  jjooggoossuullttssáággaaii  aazz  eeggéésszzssééggeess  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaa--
vvééggzzéésssseell  kkaappccssoollaattbbaann  

 
A munkavállaló jjooggoossuulltt megkövetelni a munkáltatójától 
 

– az eeggéésszzssééggeett  nneemm  vveesszzééllyyeezztteettőő  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaavvééggzzééss  ffeellttéétteelleeiitt, a 
veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt 

vvééddőőiinnttéézzkkeeddéésseekk megvalósítását; 

– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges 

iissmmeerreetteekk rendelkezésére bbooccssááttáássáátt, a betanuláshoz való lehetőség biztosítá-
sát; 

– a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból sszzüükkssééggeess  ffeellsszzeerreelléésseekk, mmuunn--

kkaa- és vvééddőőeesszzkköözzöökk, az előírt vvééddőőiittaall, valamint ttiisszzttáállkkooddóó––sszzeerreekk és ttiisszz--

ttáállkkooddáássii lleehheettőősséégg biztosítását. 

 
A munkavállalót nneemm  éérrhheettii  hhááttrráánnyy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő ffeellllééppéésséééérrtt, illetve a 
munkáltató vélt mulasztása miatt jjóóhhiisszzeemműűeenn  tteetttt  bbeejjeelleennttéésséééérrtt. E vvééddeelleemm megilleti a 

mmuunnkkaabbiizzttoonnssáággii, illetve mmuunnkkaa--eeggéésszzssééggüüggyyii sszzaakktteevvéékkeennyyssééggeett, a ffooggllaallkkoozzttaattááss––

eeggéésszzssééggüüggyyii szolgáltatásban dolgozókat, a munkavállalók mmuunnkkaavvééddeellmmii kkééppvviisseelleettéétt 
ellátó munkavállalókat is. 
 
A munkavállaló jogosultságai közé tartozik az a törvényi lehetőség is, hogy jogkövetkezmény 
nélkül felléphet az egészséges és biztonságos munkavégzés kikövetelése érdekében a 
munkáltatónál vagy más, az ügyben döntéshozó jogosultságokkal rendelkező szervezetek-
nél. Természetesen a munkavállaló szempontjából az a legfontosabb, hogy a munkáltatónál 
ne érje hátrány azért, mert szóvá tett, bejelentett, kifogásolt olyan intézkedést, eljárást, ami 
sérti vagy veszélyezteti az egészséges és biztonságos munkavégzést.  
 
Ezért a törvény rögzíti, hogy mikor jjooggoossuulltt mmeeggttaaggaaddnnii, és mikor kkeellll  mmeeggttaaggaaddnnii  a  mun-
kavégzést. A munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal ssaajjáátt életét, egészsé-
gét vagy testi épségét kköözzvveettlleennüüll és ssúúllyyoossaann vveesszzééllyyeezztteettnnéé.  
 
Ha a munkáltató utasításának teljesítésével mmáássookkaatt  vveesszzééllyyeezztteettnnee közvetlenül és súlyo-
san, a teljesítését mmeegg  kkeellll  ttaaggaaddnniiaa. VVeesszzééllyyeezztteettééssnneekk minősül különösen  

– a szükséges bbiizzttoonnssáággii berendezések és 
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– az egyéni vvééddőőeesszzkköözzöökk mműűkkööddőőkkéépptteelleennssééggee, illetve hhiiáánnyyaa. 

Példaként említhető, hogy a munkavállalónak meg kkeellll tagadnia a munkavégzést, ha a mun-
káltató arra utasítja, hogy olyan gépet kezeljen, amihez nincs meg a kellő végzettsége, vagy 
a használatra nem oktatták ki. Az esetek igen nagy számában a munkavállaló állapota (be-
tegség, fáradtság) nemcsak a munkavállaló saját életét veszélyezteti, hanem másokét is, 
tehát meg kell tagadnia a munkavégzésre való munkáltatói utasítást.  
 
A kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn igen gyakori eset, hogy a munkavállalók a megengedettnél több időt 
töltenek aktív munkavégzéssel, nincs meg a szintén törvényileg előírt pihenőidő, ez a helyzet 
nagyon sok balesetben első számú okként jelölhető meg. Ezért kell mérlegelnie a munkavál-
lalóknak, hogy megtagadják-e a munkavégzést, ha már hetek óta nem tudják kipihenni ma-
gukat. NNeemm  lleehheett  kkiiffooggááss  aazz, hogy a munkáltató úgy torolja meg a munkamegtagadást, 
hogy megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát, mert az emberi élet, egészség, a bizton-
ságos munkavégzés sokkal fontosabb és magasabb rendű érdek, és ezt az érdeket a jjoogg  iiss  

mmiinnddeenn  eesszzkköözzzzeell  vvééddii!!   
 

Tehát:  

AA  MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓ  JJOOGGOOSSUULLTT  MMEEGGKKÖÖVVEETTEELLNNII  AA  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGOOSS  MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZÉÉSS  

FFEELLTTÉÉTTEELLEEIITT,,  AA  SSZZÜÜKKSSÉÉGGEESS  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZÖÖKKEETT,,  AA  BBEETTAANNÍÍTTÁÁSSTT,,  ÉÉSS  JJOOGGOOSSUULLTT  

MMEEGGTTAAGGAADDNNII  AA  MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZÉÉSSTT,,  HHAA  EEZZZZEELL  MMAAGGAA  ÉÉSS  MMÁÁSSOOKK  ÉÉLLEETTÉÉTT,,  EEGGÉÉSSZZ--

SSÉÉGGÉÉTT  VVEESSZZÉÉLLYYEEZZTTEETTNNÉÉ!!  

 
 

Itt is érdemes felsorolni néhány tanulságos jogesetet, melyek alátámasztják a törvénynek a 
munkavállalói kötelezettségekre és jogokra vonatkozó rendelkezéseit és azok alkalmazását:  
 

EBH2004. 1154. Az általános élettapasztalatot kirívóan gondatlanul figyelmen kívül 
hagyó munkavállalói magatartás kármegosztás alkalmazását indokolja (1992. évi 
XXII. törvény 103. § (1) bekezdés b) pont, 174. § (3) bekezdés. 
EBH2004. 1055. A munkaszerződés részének minősülő etikai szabály megsértése 
az együttműködési kötelezettség megsértésének minősülhet, amelyet a munkáltató 
a bizalomvesztésén alapuló rendes felmondása jogszerű indokaként jelölhet meg 
(Mt. 89. § (2) bek., 103. § (1) bek. c) pont. 

EBH2004. 1050. Az együttműködési kötelezettség megsértésének minősül, ha a munkavállaló 
a véleménynyilvánítás jogával élve a munkáltatója fontos érdekét és a mértéktartás követel-
ményét mellőzve jár el (Mt. 3. § (3) bek., 103. § (1) bek. c) pont. 
EBH2003. 948. A munkaviszonyból folyó kötelezettség körébe tartozik a megoldás kidolgozá-
sa, ha az általában és konkrét vezetői feladat kiosztás eredményeként is a munkavállaló mun-
kakörébe tartozott. A magasan kvalifikált műszaki szakember a munkaköri kötelezettségének 
tesz eleget akkor is, ha a feladatát az átlagosat meghaladó színvonalon teljesíti. Az ennek 
eredményeként kidolgozott műszaki megoldásra tett szabadalmi bejelentés alapját képező ta-
lálmány szolgálati találmánynak minősül (1995. évi XXXIII. tv. 9. §, 1992. évi XXII. tv. 103. §). 
BH2005. 192. A károsult vétkes közrehatását a mindennapi élettapasztalatot kirívóan figyel-
men kívül hagyó gondatlan munkavégzése megalapozhatja (1992. évi XXII. törvény 103. § (1) 
bekezdés, 174. §. 
BH2002. 244. II. A munkavállaló munkavégzési, valamint együttműködési kötelezettségéből 
következik, hogy az akadályoztatását, különösen a keresőképtelenségét a munkáltató tudo-
mására kell hoznia (Mt. 3. § (1) bek., 96. § (1) bek. a) pont, 103. § (1) bek. c) pont. 
BH2001. 243. Ha a munkáltató kollektív szerződése a teljes alkoholtilalomról és annak meg-
szegése szankcióiról rendelkezik, a munkáltató jogszerűen él a rendkívüli felmondás jogával 
az e tilalmat figyelmen kívül hagyó munkavállalójával szemben (Mt. 96. § (1) bek., 103. § (1) 
bek.. 
BH1999. 573. A munkavállaló köteles a munkaviszonya fennállása alatt a munkáltatójával, a 
munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetőkkel és a munkatársaival a jóhiszeműség és a tisztes-
ség általános elve szem előtt tartásával együttműködni. Ez a lényeges kötelezettség a kere-
sőképtelenség időtartama alatt is fennáll (Mt. 3. § (3) bek., 103. § (1) bek. c) pont. 
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BH1998. 198. A munkáltató ellenőrizheti a közalkalmazott munkavégzésre képes állapotát, 
ennek keretében azt is, hogy fogyasztott-e alkoholt, illetőleg annak hatása alatt áll-e. Az ellen-
őrzés azonban nem sértheti a közalkalmazott személyiségi jogait, az ellenőrzési jog gyakorlá-
sa nem lehet rendeltetésellenes (1992. évi XXXIII. tv. 2. § (3) bek., 1992. évi XXII. törvény 
103. § (1) bek. a) pont. 
BH1996. 563. A közalkalmazott által folytatott azt az egyéni figyelmeztető sztrájkot, amelyet a 
bíróság jogerős ítélete is jogellenesnek minősített, a munka megtagadásának kell tekinteni, és 
az emiatt közölt, az állásból történő felmentést tartalmazó intézkedés nem támadható meg si-
kerrel annak alapján, hogy a munkáltató ezt a jogát rendeltetésellenesen gyakorolta (1992. évi 
XXXIII. tv. 30. § (1) bek. c) pont - jelenleg d) pont -, (5) bek., 54. § (1) bek., 1992. évi XXII. tv. 
4. § (2) bek., 103. § (1) bek. a) pont. 
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ÉÉRRDDEEKKEEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS  AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMMBBEENN  
 

33..    AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  ÉÉRRDDEEKKEEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS    
 

Az EEuurróóppaaii  UUnniióó  oorrsszzáággaaiibbaann már a hetvenes évektől kezdődően felismerték, hogy a 
a több és jobb munkahely megteremtése egész Európa ügye és fejlődésének záloga. 
A 2000. márciusi LLiisszzaabboonn--ii  ccssúúccssttaalláállkkoozzóó központi témája volt a foglalkoztatás és 
a munka minőségének javítása. Ezen belül elfogadottá vált, hogy a munka minőségé-

nek javítsa nem csak a jó munkahelyi közérzet szempontjából fontos, de fontos tényezője a 
foglalkoztatási szint emelésének, ami az EU–tagállamok egyik kiemelt feladata. A munka 
minőségének javítása egyik központi eleme az egészséges és biztonságos munkavégzés 
megteremtése.  
 

33..11  AAzz  eeuurróóppaaii  mmuunnkkaavvééddeelleemm  nnééhháánnyy  ffoonnttooss  ddookkuummeennttuummaa,,  iinnttéézzmméénnyyee    

 
Az EU Bizottság 2001–ben ún. kkeerreettpprrooggrraammoott ajánlott tagállamainak „KKöözzlleemméénnyy” formá-
jában, amelynek alapelvei közé tartoznak az egészséges és biztonságos munkavégzés 
olyan fontos kérdései, mint  
– a munka minőségi elemzése 
– világos foglalkoztatáspolitikai célok és szabványok meghatározása  
 
A KKöözzlleemméénnyy hangsúlyozta továbbá, hogy biztosítani kell azt, hogy a munkakörülmények 
biztonságosak, egészségesek és támogatók legyenek fizikai és pszichológiai értelemben 
egyaránt.  
 
Az EEuurróóppaaii  FFooggllaallkkoozzttaattáássii  SSttrraattééggiiaa három központi eleme közül az egyik a munka minő-
sége:  

1. teljes foglalkoztatás elérése 
2. a munka minőségének és termelékenységének javítása  
3. a társadalmi kohézió erősítése. 

 
2003–ban az Európai Bizottság jjeelleennttéésstt készített, melynek fő témája és címe a munka mi-
nőségének javítása4, melyben rendkívül fontos megállapításokat tett közzé. Rögzítette, hogy 
a mmuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseetteekk,,  aa  mmuunnkkáávvaall  kkaappccssoollaattooss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk,,  aa  ffooggllaallkkoozzáássii  

mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk,,  vvaallaammiinntt  aa  rrookkkkaannttaakk  nnaaggyy  sszzáámmaa  mmiiaatttt  aa  mmuunnkkáábbóóll  ttáávvooll  lléévvőőkk  mmaa--

ggaass  aarráánnyyaa  jjeellzzii,,  hhooggyy  aa  nneemm  mmeeggffeelleellőő  mmuunnkkaavvééddeelleemmnneekk  mmeesssszzee  hhaattóó  kköövveettkkeezzmméé--

nnyyeeii  vvaannnnaakk  aa  mmuunnkkaaeerrőőppiiaaccrraa..    

  
A nem megfelelő munkakörülmények és munkavédelem következményei között első helyen 
vannak a ffooggllaallkkoozzáássii,,  iilllleettvvee  aa  ffooggllaallkkoozzáássssaall  kkaappccssoollaattooss  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk, az „Euró-
pai Alapítvány az Élet- és a Munkakörülmények Javításáért” (EUROFOUND) felmérése 
szerint – többek között az ismétlődő mozdulatok okozta vváázziizzoommzzaattii mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk, 
rendellenességek, a hátfájás, a stressz, depresszió, szorongás, általános fáradtság, hallás-
károsodás, szív-érrendszeri megbetegedések a leggyakoribbak Európában, és a számuk 
csak egyre nő.  

Az „Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért” 1975–ben jött létre 
az Közösség jogszabályi rendelkezése alapján. Célja elsősorban a jobb élet- és mun-
kakörülmények tervezése és kialakítása érdekében a vonatkozó ismeretek fejlesztése 
és terjesztése. Irányító testülete az ún. Adminisztratív testület, amely munkáltatói, 
munkavállalói, tagországok és az Európai Bizottság képviselőiből áll.    

                                                
4
 „A munkaminőség javítása: az elmúlt időszak fejleményei” volt a jelentés címe 

€ 
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Ennek a felismerésnek (is) köszönhetően az EU (régi, 2004 előtti) országai, de az újonnan 
felvett tagállamok is komoly anyagi és szellemi erőforrásokat áldoztak arra, hogy kidolgozzák 
és bevezessék a mmuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseetteekk,,  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  ééss  rreennddeelllleenneess--

ssééggeekk  eelllleenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  eesszzkköözzöökkeett  ééss  mmóóddsszzeerreekkeett..    
 
Az EU maga is, de tagállamai is rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak a mmeeggeellőőzzőő 
(preventív) iinnttéézzkkeeddéésseekkrree, melyek központi elemei az egészséges és biztonságos munka-
végzésre irányuló politikáknak. Hangsúlyosan jelennek meg a kkééppzzééssrree irányuló intézkedé-
sek, különös tekintettel arra, hogy a munkavédelmi képzést már az iskolapadban meg kell 
kezdeni, és szinte az egész életen át folytatni kell. A ttuuddaattoossssáágg erősítése, a kockázatok 

eellőőrreejjeellzzééssee és a napjainkban megnyilvánuló iinnnnoovváácciióó összefüggései, a kkuuttaattáássookk ered-
ményeinek tervszerű felhasználása a gyakorlatban – mind olyan elemek, amelyek nélkül az 
egészséges és biztonságos munkavégzés eredményessége megkérdőjelezhető.  
 
Az eszköztárból nem hiányozhat a kulcsszereplők – mmuunnkkaavváállllaallóókk  ééss  aa  ggaazzddaassáággii  eeggyysséé--

ggeekk  ((mmuunnkkáállttaattóókk)) bevonása sem, sőt megkockáztatható, hogy nélkülük semmilyen ered-
mény nem érhető el. Hiszen a munkáltató felelős az egészséges és biztonságos munkavég-
zés feltételeinek megteremtéséért, a munkavállaló a „biztonságos és egészséges” magatar-
tásáért. A munkáltató dönt a munkavédelmi programjáról, az ehhez szükséges eszközökről, 
és e szerint határozza meg a munkavállaló feladatait is az egészséges és biztonságos mun-
kavégzéssel kapcsolatban. Mindkét félnek megvannak a saját és közös érdekei, amelyeket 
csakis kiegyensúlyozott érdekegyeztetéssel lehet (és kell) összehangolni 
 
A bér- vagy a szociális vagy a foglalkoztatási kérdésekről, vagy a munkavédelem ügyéről, 
feladataikról folytatott érdekegyeztetés – sszzoocciiáálliiss  ppáárrbbeesszzéédd – ccéélljjaa: mmeeggeeggyyeezzéésstt llééttrree--

hhoozznnii a munkaadók és a munkavállalók között, lehetőség szerint mindkét fél megelégedésé-
re. Miért fontos ez? Mert csak ekkor lehet arra számítani, hogy nem lesznek konfliktusok a 
munkaadók és a munkavállalók között, mert a megegyezés nyomán létrejött „munkabéke” 
javítja a munkafegyelmet, a dolgozók közérzetét, csökkenti a munkavállalók fizikai és pszi-
chikai megterhelését, hozzájárul a balesetmentes (biztonságos és egészséges) munkavég-
zéshez. 

33..22  AAzz  EEuurróóppaaii  TTaannááccss  8899//339911  EEGGKK  iirráánnyyeellvvee  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  mmuunnkkaahheellyyii  
bbiizzttoonnssáággáánnaakk  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeellmméénneekk  jjaavvííttáássáátt  öösszzttöönnzzőő  iinnttéézzkkeeddéésseekk  
bbeevveezzeettéésséérrőőll    

 
Nem véletlen tehát, hogy a 2277––eekk  EEuurróóppaaii  UUnniióójjáábbaann az éérrddeekkeeggyyeezztteettéésstt álta-
lában, de kkoonnkkrrééttaann  iiss  aa  mmuunnkkaavvééddeelleemm  tteerrüülleettéénn,,  iiggeenn  ffoonnttooss  ffeellaaddaattnnaakk  

tteekkiinntteettttéékk  ééss  tteekkiinnttiikk  mmaa  iiss..  A munkavédelem feladatainak „leosztásában” nagy 
szerepet játszó motiváltság, érdekeltség megteremtésében a munkáltatókat első-

sorban az érdekegyeztetés következményeként kimutatható ppoozziittíívv ppéénnzzüüggyyii hhaattáássookk (ke-
vesebb baleset, megbetegedés = kevesebb munkából kiesett munkanap) ösztönözték. A jól 
működő szociális partnerség országaiban, és általában a nyugati demokráciákban kialakult 
érdekegyeztetési mechanizmusok mögöttes mozgatórugói is mind ezekre az indokokra ve-
zethetők vissza, hiszen senki sem olyan dőre, hogy elhiszi: a munkáltatók szociális érzé-
kenységből, együttérzésből áldoznak anyagi és szellemi erőforrásokat munkahelyeiken az 
egészséges és biztonságos munkavégzésre. A mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  ccééggeekk  ppééllddáájjaa bizonyítja, 
hogy érdemes áldozni a munkavédelemre, a legjobb és legkorszerűbb védőeszközöket biz-
tosítani, hiszen az sokkal többe kerül a munkáltatónak (anyagilag!), ha a nem százszázalé-
kos biztonságot nyújtó védőeszköz miatt kerülnek a munkavállalók betegállományba, főleg 
akkor, ha ezek a cégek munkavállalóikat az átlagosnál jobban fizetik (így a kiesett munkaerő 
is drágább, mint más cégeknél!).   
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Az érdekegyeztetés uniós jogi eszközei között fontos helyet foglal el az EEuurróóppaaii  TTaannááccssnnaakk  

aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  mmuunnkkaahheellyyii  bbiizzttoonnssáággáánnaakk  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeellmméénneekk  jjaavvííttáássáátt  öösszzttöönn--

zzőő  iinnttéézzkkeeddéésseekk  bbeevveezzeettéésséérrőőll  sszzóóllóó  8899//339911  EEGGKK  iirráánnyyeellvvee  1111..  cciikkkkeellyyee  (A munkaválla-
lókkal folytatott tanácskozás és részvétel) kimondja, hogy mit jelent az érdekegyeztetés a 
munkavédelemben:  

„(1) A munkáltatók konzultálnak a munkavállalókkal, illetve képviselőikkel, és lehetővé teszik, 
hogy azok részt vehessenek minden, a munkahelyi biztonságra és egészségre vonatkozó 
kérdéssel kapcsolatos vitában. 
Ez feltételezi: 
- a munkavállalókkal való konzultációt; 
- a munkavállalók, illetve képviselőik javaslattételi jogát; 
- a nemzeti jogszabályok, illetve gyakorlat szerinti kiegyensúlyozott részvételt.” 

 
Ugyanezen cikkely (2) bekezdésében a Tanács kiemeli, hogy a munkavállalók biztonsága és 
egészsége védelmének különleges feladatát ellátó mmuunnkkaavváállllaallóókk vagy kkééppvviisseellőőiikk rréésszz--

vvéétteelléénneekk kkiieeggyyeennssúúllyyoozzoottttnnaakk kell lennie a nemzeti jogszabályok, illetve nemzeti gyakor-
lat szerint, vagy a munkáltatónak előzetesen és kellő időben konzultációt kell folytatnia velük5 
minden olyan intézkedésről, amely alapvetően érintheti a biztonságot és az egészséget, a 
munkavállalók képviselőit megillető jogosultságokról, a munkavállalóknak kötelezően nyújtott 
tájékoztatásról, szakértők bevonásáról, igénybevételéről, a munkavállalók oktatásának meg-
tervezéséről és megszervezéséről. 
  
Maga az irányelv rögzíti, hogy a munkavállalók munkavédelmi képviselői „„aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  

bbiizzttoonnssáággaa  ééss  eeggéésszzssééggee  vvééddeellmméénneekk  kküüllöönnlleeggeess  ffeellaaddaattáátt  eellllááttóó  kkééppvviisseellőőkk””, akiknek 
jogukban áll megkérni a munkáltatót a megfelelő intézkedések megtételére, és hozzá javas-
latokat benyújtani a munkavállalókat fenyegető veszélyek mérséklése, illetve a veszélyforrá-
sok eltávolítása céljából. 
 
Az irányelv továbbá rögzíti, hogy aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkkeett  aa  mmuunnkkaavvééddeelleemmmmeell  

kkaappccssoollaattooss  tteevvéékkeennyyssééggüükk  ggyyaakkoorrlláássaa  mmiiaatttt  hhááttrráánnyy  nneemm  éérrhheettii..  A munkáltatónak lehe-
tővé kell tenni, hogy ennek érdekében a munkából távol maradhassanak fizetéscsökkentés 
nélkül, továbbá el kell őket látni mindazon eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy jogai-
kat és feladataikat gyakorolhassák. 
 

33..33  AAzz  EEuurróóppaaii  MMuunnkkaavvééddeellmmii  ÜÜggyynnöökksséégg  ((BBiillbbaaoo--ii  ÜÜggyynnöökksséégg))  

 
Az Ügynökséget az Európai Közösség 1994-ben hozta létre. Célja a mmuunnkkaa--

kköörrüüllmméénnyyeekk  jjaavvííttáássáánnaakk  öösszzttöönnzzééssee; a Közösség intézményeit, a tagálla-
mokat és minden érdekeltet eellllááttnnii műszaki, tudományos és gazdasági infor-
mációkkal, és ez által eellőősseeggíítteennii a biztonságos, egészséges és termelékeny 

munkahelyeket. 
 
A spanyolországi BBiillbbaaóóbbaann működő Ügynökség állománya munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi szakértőkből, valamint kommunikációs és igazgatási szakemberekből áll. 
Országos szinten a többnyire az egyes tagállamok fő munkahelyi biztonsági és egészségvé-
delmi szervein belül működő fókuszpontokból álló hálózatán keresztül jelennek meg. 
  
Az ÜÜggyynnöökksséégg  hháárroommoollddaallúú  sszzeerrvveezzeett, vagyis együttműködik a kormányokkal, a munkálta-
tók és a munkavállalók érdekképviseleteivel. Egyedülálló rreeffeerreenncciiaappoonntt a munkahelyi biz-
tonsági és egészségvédelmi információk terén, számos, a munkahelyi biztonsági és egész-

                                                
5
 A magyar jogban a munkavállalók munkavédelmi képviselőket választanak, ha ilyen képviselőjük nincs, a tör-

vény által előírt létszámban foglalkoztató munkáltató köteles rendszeresen konzultálni a munkavállalók közössé-
gével a munkavédelmi törvényben meghatározott ügyekben 
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ségvédelmi kockázatokkal kapcsolatos új tudományos kutatások és statisztikák mmeeggrreennddee--

llőőjjee, ggyyűűjjttőőjjee és kkiiaaddóójjaa, majd ezeket rendszeresen közzéteszi, vagy kiadja.  
 

TTeerrjjeesszzttii a hheellyyeess  ggyyaakkoorrllaattoott, és sokféleképpen nyújt tájékoztatást azzal a céllal, hogy 
minél több munkahelyen, minél több munkavállalóhoz jussanak el ezek az információk. TTáá--

jjéékkoozzttaattóó  kkaammppáánnyyookkaatt szervez, ennek egyik fontos eseménysorozata a  

BBiizzttoonnssáágg ééss  MMuunnkkaaeeggéésszzssééggüüggyy  EEuurróóppaaii  HHeettee,, 
amelynek minden évben más téma áll a középpontjában. Az információkat az internetes hon-
lapján (http://osha.europa.eu) és „„OOSSHH--mmaaiill”” elnevezésű elektronikus hírlevelében, illetve 
különféle nyomtatott kiadványokban teszi közzé.  
 

TTáájjéékkoozzttaattáásstt és mmaaggyyaarráázzaattoott biztosít a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kér-
désekkel kapcsolatos európai jogszabályokról.  
 
Folyamatosan figyeli a munkahelyeken lezajló gyors változások következtében kialakulóban 
lévő esetleges veszélyeket is. Létrehozta az EEuurróóppaaii KKoocckkáázzaattkkuuttaattóó KKöözzppoonnttoott, amely aazz  

úújj  ééss  kkiiaallaakkuullóó  vveesszzééllyyeekk  ffeelliissmmeerréésséévveell  ffooggllaallkkoozziikk. Ez a szervezet áátttteekkiinnttii az európai 
munkahelyi biztonság- és egészségvédelem területét, meghatározza a folyamatokat és az 
azokat irányító tényezőket, eellőőrree  jjeellzzii a munkával kapcsolatos várható fejleményeket és 
azok valószínűsíthető biztonsági és egészségügyi kihatásait. Ezen felül öösszzttöönnöözznnii kívánja 
a vitát és a véleménycserét az Ügynökség tevékenységében érintett felek között, továbbá 

ffóórruummoott kíván biztosítani a különböző szintű döntéshozók közti vviittáárraa is. 
 

 A kereskedelemben dolgozó munkavállalók számára bizonyára nem lehet kö-
zömbös az a hír, hogy 2007-ben a BBiizzttoonnssáágg ééss  MMuunnkkaaeeggéésszzssééggüüggyy  EEuurróóppaaii  

HHeettee  ––  22000077..  ookkttóóbbeerr  2222––2266..  fő témája  aa  „„LLeeggyyeenn  kköönnnnyyeebbbb  aa  tteehheerr!!  ””  (angolul: 
Lighten the Load!), tekintettel arra, hogy ők nagyon sokat és sokszor fizikai érte-
lemben is naponta súlyos terheket emelnek, mozgatnak meg (gondoljunk csak a 

pénztárosokra vagy azokra a kollégáinkra, kolléganőinkre, akik a konzolokat, polcokat töltik 
meg áruval!)  
 
Az EEuurróóppaaii  SSzzaakksszzeerrvveezzeettii  SSzzöövveettsséégg (angol rövidítése: ETUC) elhatározta, hogy 22000077  

ookkttóóbbeerréébbeenn a Bilbao-i Ügynökségtől függetlenül, de vele párhuzamosan elindítja az 
„MMSSDD==MMuussccuullooSSkkeelleettaaii  DDiissoorrddeerr” elleni akciót a vázizomzati megbetegedések megelőzése 
érdekében, mely kampány csak annyiban különbözik az Ügynökség kampányától, hogy a 
célcsoportja elsősorban a szakszervezetek és a szociális partnerek, illetve hogy az ETUC a 
megelőzés feladataira helyezte a nagyobb hangsúlyt.  
 
A betegség terjedése komoly aggodalmakra ad okot, mivel az EU 25 országában a munka-
vállalók 24 %-a hátfájástól, 22 %-a izomfájdalmaktól szenved, az új tagállamokban a mmuunn--

kkaavváállllaallóókk  3399,,  iilllleettvvee  3366  %%--aa  éérriinntteetttt. Összességében a munkavállalókat sújtó foglalkozási 

mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  4400  %%--aa vázizomzati jellegű – ez pedig évente a GGDDPP  22––33  %%--kkaall való 
csökkenését okozza.  
 
Ezen adatok ismeretében nem vitatható az az állítás, hogy az MSD által okozott megbetege-
dések jjeelleennttőősseenn  bbeeffoollyyáássoolljjáákk  aa  vváállllaallkkoozzáássookk  eerreeddmméénnyyéétt is, különösen az építési, 
szolgáltatási, kereskedelmi, oktatási, egészségügyi, vendéglátóipari ágazatokban.  
 
Mind az Európai Szakszervezeti Szövetség, mind az Ügynökség megállapították, hogy az a 

tteehheerr, amelynek „cipelése” MSD kialakulásához vezet, nneemmccssaakk  ffiizziikkaaii,,  hhaanneemm  ppsszziicchhiikkaaii  

iiss  lleehheett!!          
 

 

http://osha.europa.eu/
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Az Ügynökség által szervezett 2007-es európai kampány, amelyben  mintegy 30 
országban került sor különféle eseményekre, a vváázz--  ééss  iizzoommrreennddsszzeerrii  mmeeggbbeettee--

ggeeddéésseekk  kkeezzeelléésséébbeenn  iinntteeggrráálltt  iirráánnyyííttáássii  mmeeggkköözzeellííttéésstt  ttáámmooggaatt, amely egy-
szerre foglalja magában a mmeeggeellőőzzéésstt és a már váz- és izomrendszeri megbete-
gedésekben szenvedő munkavállalók mmeeggttaarrttáássáátt, rreehhaabbiilliittáácciióójjáátt és a munká-

ba való vviisssszzaattéérréésséétt. A „„LLeeggyyeenn  kköönnnnyyeebbbb  aa  tteehheerr!!”” kampányban való részvétel lehető-
séget kínál a munkával összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések számának 
csökkentésére és a munkahelyek biztonságosabbá, egészségesebbé tételére.  
 

Az Ügynökség ennek keretében jelentette meg a „LLeeggyyeenn  kköönnnnyyeebbbb  aa  tteehheerr!!””  

mmaaggaazziinntt
66 is, amely az váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel foglalkozó eu-

rópai kampányt támogatja. Amint a kiadvány cikkeiből is kitűnik, a pprroobblléémmaa mméérr--

ttéékkéétt tteekkiinnttvvee aazz  EEUU  eeggyyeess  oorrsszzáággaaii  kköözzöötttt  nnaaggyy  kküüllöönnbbssééggeekk  vvaannnnaakk.  
 

A magazin jjóó  ppééllddáákkaatt mutat be a munkahelyi váz- és izomrendszeri megbetegedések eny-
hítésére szolgáló helyes gyakorlatokból. Ezek között akadnak eeggyysszzeerrűű  ggyyaakkoorrllaattii  iinnttéézzkkee--

ddéésseekk, amilyen például az emelőeszközök biztosítása, hogy az ápolóknak ne kézzel kelljen 
átemelni a betegeket, de szó esik az újszerű diagnosztikai módszerekről és a különféle mun-
kahelyi környezetekben előforduló váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázati ténye-
zőinek felismerésére és enyhítésére szolgáló szisztematikus, gyakorlati eljárásokról is.  
 
Sok ország esetében a ffiiggyyeelleemmffeellhhíívvóó  kkaammppáánnyytt  iiss  mmeeggeemmllííttiikk, ezzel mutatva példát 
arra, hogy az ookkttaattááss és a ttáájjéékkoozzttaattááss hogyan segítheti a probléma leküzdését.  

33..44    AA  vváázziizzoommzzaattii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  nneemmzzeettkköözzii  sszzaabbáállyyoozzááss  

 
A váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos európai jogszabályi kö-
vetelmények magukban foglalják a nneemmzzeettkköözzii  eeggyyeezzmméénnyyeekkeett  ééss  sszzaabbvváánnyyoo--

kkaatt,,  aazz  eeuurróóppaaii  iirráánnyyeellvveekkeett  ééss  aazz  eeuurróóppaaii  sszzaabbvváánnyyookkaatt..  

NNeemmzzeettkköözzii  sszziinntteenn a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour 
Organisation, ILO) számos, a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez kapcso-

lódó eeggyyeezzmméénnyytt bocsátott ki, melyet a legtöbb állam ratifikált   
 

EEuurróóppaaii  sszziinntteenn számos olyan iirráánnyyeellvveett tettek közzé, amely közvetve vagy közvetlenül 
kapcsolódik a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez. Az európai irányelv esetén mind-
egyik tagállamban szükség van egy nemzeti szintű végrehajtó jogszabályra, mielőtt az irány-
elv az adott országban hatályba lépne. Általában az irányelv azokat az elfogadott célkitűzé-
seket rögzíti, amelyeket az Európai Unió tagállamainak el kell érniük, de az ilyen célkitűzé-
sek elérésének módját tekintve szabad kezet ad. Ezeket az irányelveket számos olyan euró-
pai (EN) sszzaabbvváánnyy támogatja, amely a határértékeket határozza meg, továbbá lehetővé te-
szi ezek bevezetését. 
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organisation of Standardisation, IISSOO) 

nneemmzzeettkköözzii  sszzaabbvváánnyyookkaatt tett közzé, amelyek a munkaállomások ergonómiai követelmé-
nyeivel, a kockázatértékelés módszereivel és a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez 
kapcsolódó más aspektusokkal foglalkoznak. 
 

AA))  AA  NNEEMMZZEETTKKÖÖZZII  MMUUNNKKAAÜÜGGYYII  SSZZEERRVVEEZZEETT  EEGGYYEEZZMMÉÉNNYYEEII::  
 

  CC
7
112277  –– AA  lleeggnnaaggyyoobbbb  mmeeggeennggeeddeetttt  tteehheerrrrőőll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy  

 
A legfontosabb követelmények:  

                                                
6
 Amit sajnos egyelőre csak angol nyelven olvashatunk, a http://hu.osha.europa.eu honlapon, amely az MSD-ről 

szóló bevezető szöveget magyarul is meg lehet jeleníteni 
7
 C= Convention (Egyezmény) 

 

 

 

§§  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C127
http://hu.osha.europa.eu/
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– a munkavállaló nem szállíthat olyan terhet, amely tömegénél fogva a munkavállaló 
egészségét vagy biztonságát veszélyeztetné  

– az olyan munkavállalónak, akit teher kézi szállítására jelölnek ki, megfelelő képzésben 
vagy eligazításban kell részesülnie 

– lehetőség szerint megfelelő technikai eszközöket kell igénybe venni a teher kézi szállítá-
sához.  

 
 CC114488  ––  AA  mmuunnkkaakköörrnnyyeezzeettrrőőll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy  ((llééggsszzeennnnyyeezzééss,,  zzaajj,,  vviibbrráácciióó))    
A legfontosabb követelmények:  
– a munkakörnyezetet a lehető legnagyobb mértékben a vibrációs veszélytől mentesen kell 

tartani  
– szükség esetén a munkáltatónak egyéni védőeszközt kell biztosítania, valamennyi érin-

tett személyt tájékoztatni, és utasítani kell a vibrációs kockázatok minimalizálásával kap-
csolatban. 

 

CC115555  ––  AA  mmuunnkkaahheellyyii  bbiizzttoonnssáággrróóll  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeelleemmrrőőll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy    
Ez az egyezmény arra kötelezi a politikai döntéshozókat és a munkáltatókat, hogy biztosít-
sák a munkahelyek, gépek és berendezések biztonságát, valamint azt, hogy ezek ne jelent-
senek veszélyt az egészségre.  
 

  CC116677––  AAzz  ééppííttőőiippaarrii  mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy   
Az egyezmény kizárólag az építőipari munkavállalókra vonatkozik. Kiterjed az építőipari ága-
zatban a felvonókra, az emelőszerkezetekre, a szállítóeszközökre, a földmunkagépekre és 
az anyagmozgató berendezésekre vonatkozó követelményekre.  
 
 CC118844  ––  AA  mmeezzőőggaazzddaassáággii  mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll  sszzóóllóó  eeggyyeezzmméénnyy  
Az egyezmény kizárólag a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozik. Kiterjed a mezőgaz-
dasági ágazatban a gépek biztonságára és az ergonómiára, valamint az anyagok kezelésére 
és szállítására vonatkozó követelményekre.  
 
BB))  EEUURRÓÓPPAAII  IIRRÁÁNNYYEELLVVEEKK  

  

  8899//339911//EEGGKK   
Ez a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző 
intézkedések bevezetéséről szóló általános keretirányelv nem közvetlenül kapcsolódik a váz- 
és izomrendszeri megbetegedésekhez. Mindazonáltal arra kötelezi a munkaadókat, hogy 
tegyék meg aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  bbiizzttoonnssáággaa  ééss  eeggéésszzssééggéénneekk  vvééddeellmmee  éérrddeekkéébbeenn  sszzüükksséé--

ggeess  llééppéésseekkeett,,  aa  mmuunnkkaa  mmiinnddeenn  aassppeekkttuussáátt  tteekkiinnttvvee..    
 
 8899//665544//EEGGKK 
Ez az irányelv a használatban lévő és az először használatba vett munkahelyekkel kapcsola-
tos biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekre vonatkozik. A munkaállomá-
sokon való mozgásszabadságra vonatkozó követelmények a váz- és izomrendszeri megbe-
tegedések megelőzését szolgálják.  
 
 8899//665555//EEGGKK  
A 89/655/EGK irányelv a munkaeszközök és az egyéni védőeszközök megfelelőségével fog-
lalkozik, amely befolyásolja a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásának kocká-
zatát. Valamennyi egyéni védőeszköz esetén figyelembe kell venni az ergonómiai követel-
ményeket és a munkavállaló egészségi állapotát, az egyéni védőeszköznek pedig a szüksé-
ges igazítások elvégzését követően pontosan kell illeszkednie viselőjére.  
 

9900//226699//EEGGKK 
Ez az irányelv a munkaadónak a kötelezettségeit írja le a hátsérülés kockázatával járó kézi 
tehermozgatás terén.  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C148
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C184
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0654:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0655:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0269:EN:HTML
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9900//227700//EEGGKK 
Ez az irányelv a képernyő előtt végzett munka, a környezet és az ember–gép interfész biz-
tonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeit állapítja meg. A munkaadónak értékel-
nie kell a munkaállomásokkal kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat, és 
megfelelő lépéseket kell tennie a kiküszöbölésük érdekében.  
 

  9933//110044//EEKK 
Ez az irányelv a munkaidő-szervezéssel foglalkozik. Az olyan tényezők, mint az ismétlődő 
munka, a monoton munka és a kimerültség növelheti a váz- és izomrendszeri betegségek 
kockázatát. Az irányelv a szünetekkel, a heti pihenőidővel, a rendes szabadsággal, az éjsza-
kai munkával, a váltott műszakkal és a munkaritmussal kapcsolatos követelményeket állapít-
ja meg.  
 

  9988//3377//EEKK 
Ez az irányelv a gépekkel foglalkozik. A gépek kialakításának figyelembe kell vennie az er-
gonómiai elveket, annak érdekében, hogy a kezelő kényelmetlenségét, a fáradtságát és az 
őt érő lelki stresszt a minimálisra lehessen csökkenteni. Az ergonómiai elveket a kezelőele-
mekre, az egyéni védőeszközökre és a vezetőülésekre is alkalmazni kell. A gépeket úgy kell 
kialakítani, hogy a rezgésből eredő veszélyeket a legkisebbre csökkentsék. Az irányelv fon-
tos információt tartalmaz a mechanikai védelemmel szembeni veszélyekről, például a műkö-
dés közbeni törésveszélyről is. 
   

  22000022//4444//EEKK 
Ez az irányelv a vibrációnak a kézre-karra és az egész testre gyakorolt hatásainak határérté-
keit állapítja meg. A munkáltatónak a vibráció veszélyének minimalizálásával kapcsolatban 
értékelnie kell a kockázatokat, kerülnie vagy csökkentenie kell az ennek való kitettséget, va-
lamint tájékoztatnia és képeznie kell a munkavállalókat. Az irányelv a munkavállalók egész-
ségének ellenőrzésére vonatkozó követelményeket is megállapítja.  
 

  22000066//4422//EEKK 
Ez az irányelv a gépekkel, a cserélhető berendezésekkel, a biztonsági berendezésekkel, a 
teheremelő eszközökkel, láncokkal, kötelekkel és hevederekkel, a felszerelhető mechanikus 
erőátviteli szerkezetekkel és félkész gépekkel foglalkozik. Kiterjed továbbá a gépek tervezé-
sével, gyártásával kapcsolatos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekre is.  
 

CC))  SSZZAABBVVÁÁNNYYOOKK  

  

  EENN  661144::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  –– AA  kkiiaallaakkííttááss  eerrggoonnóómmiiaaii  eellvveeii    
 
Ez az alapvető szabvány különösen a gépek tervezése során alkalmazandó szabályokat 

állapítja meg. A gépkezelő egészségét és biztonságát a valamennyi tevékenységi területen 
figyelembe vevő ergonómiai szabályokat állapít meg.  
 

EENN  661144--22::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AA  kkiiaallaakkííttááss  eerrggoonnóómmiiaaii  eellvveeii..  

AA  ggééppeekk  ééss  aa  mmuunnkkaaffeellaaddaattookk  kkiiaallaakkííttáássaa  kköözzööttttii  kkööllccssöönnhhaattáássookk  
Ez szabvány az ergonómiának a tervezési folyamatba való integrálására érvényes fő szabá-
lyokat állapítja meg. Leírja a helyesen megtervezett munkafeladatok jellemzőit, a munkafo-
lyamat konstrukciójának módszereit és a munkafolyamat konstrukciójának értékelését.  
 

EENN  11000055::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee  
Ez a szabvány részletes tájékoztatást ad a munkafeladatokkal kapcsolatos váz- és izom-
rendszeri kockázatokról, valamint ezek csökkentéséről. A szabvány öt részből áll: négyet 
már jóváhagytak, egyet az „Ergonómia” Műszaki Bizottság készít elő. 
 

§§  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0270:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0104:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0037:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:177:0013:01:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:01:EN:HTML
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EENN  11000055--11::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee..    

FFooggaalloomm--mmeegghhaattáárroozzáássookk  
Ez az európai szabvány az 1005 jelű szabvány valamennyi részéhez kapcsolódó fogalom-
meghatározásokkal, alapvető koncepciókkal és paraméterekkel foglalkozik. A fogalom-
meghatározások a végtagok munka közbeni mozgására, a fogás típusaira, a munkaállomá-
sokon található tárgyakra, a testhelyzetre, a munka időtartamára és a felépülésre vonatkoz-
nak.  
 

EENN  11000055--22::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee..  

AA  ggééppeekk  ééss  aa  ggéépprréésszzeekk  kkéézzii  kkeezzeellééssee  
Ez a rész ergonómiai javaslatot ad az olyan gépek és géprészek konstrukciójára vonatkozó-
an, amelyeket professzionális és háztartási környezetben kézzel kezelnek. AA  lleeggaalláábbbb  33  kkgg  

ttöömmeeggűű  ééss  lleeggffeelljjeebbbb  22  mm  ttáávvoollssáággbbaa  vviitttt  ggééppeekk,,  ggéépprréésszzeekk  ééss  aa  ggéépp  áállttaall  ffeellddoollggoozzootttt  

((bbeemmeenneettii//kkiimmeenneettii))  ttáárrggyyaakk  kkéézzii  kkeezzeelléésséérree  vvoonnaattkkoozziikk. Egy háromzónás rendszer 
használatával ismerteti a kézi kezeléshez kapcsolódó kockázatértékelés módszereit. Nem 
terjed ki a tárgyak (séta nélküli) fogására, a tárgyak tolására vagy húzására, a kézben tartott 
gépekre vagy a gépek ülés közben való kezelésére. 
 

EENN  11000055--33::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee..  

AA  ggééppkkeezzeelléésshheezz  aajjáánnllootttt  eerrőőhhaattáárrookk    
Iránymutatást ad a gépek gyártóinak az izomerő kifejtése miatt felmerülő egészségügyi koc-
kázatok minimalizálásához. A szabvány meghatározza a felnőtt népesség izomerejének ér-
tékelésére szolgáló módszereket. A szabvány az izomerőt a statikus és a mozgó test eseté-
ben is figyelembe veszi. A szabvány megállapítja a munka közbeni túlterhelés kockázatának 
értékelésére szolgáló eljárását is, amely túlterhelés a váz- és izomrendszeri megbetegedé-
sek kialakulását eredményezheti.  
 

EENN--11000055--44::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee..  

AA  ggééppppeell  öösssszzeeffüüggggőő  mmuunnkkaa--tteessttttaarrttáássookk  ééss  --  mmoozzggáássookk  éérrttéékkeellééssee  
 
Ez a rész iránymutatást ad a gép és a gép részeinek megtervezéséhez, ez által segíti a gép-
pel összefüggő testtartás és mozgás miatti egészségügyi kockázatok értékelését. A szab-
vány a törzshajlításnak, a felkar helyzetének, a nyak hajlításának és csavarásának, valamint 
a tekintet irányának különböző típusait és fokait állapítja meg. A munka-testtartásokat a test-
tartás típusától és a mozgás gyakoriságától függően az elfogadható, feltételesen elfogadható 
és elfogadhatatlan kategóriába sorolja be.  
 

EENN  11000055--55::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAzz  eemmbbeerr  ffiizziikkaaii  tteelljjeessííttmméénnyyee..  

AAzz  iissmmééttllőőddőő  kkeezzeellééss  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééssee  
 
Ez a rész a kockázatértékelés módszerét, valamint az ismételt kezelés egészségügyi kocká-
zatainak csökkentésére vonatkozó iránymutatást tartalmazza. A szabvány lehetővé teszi a 
váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázatának meghatározását, különös tekintettel 
az ismétlődő feladatoknak a felső végtagokra gyakorolt hatására.  
 

EENN  IISSOO  99224411::  AA  kkééppeerrnnyyőőss  mmeeggjjeelleennííttőőkkkkeell  vvééggzzeetttt  iirrooddaaii  mmuunnkkaa  eerrggoonnóómmiiaaii  kköövveetteell--

mméénnyyeeii    

EENN  IISSOO  99224411--44::  AA  kkééppeerrnnyyőőss  mmeeggjjeelleennííttőőkkkkeell  vvééggzzeetttt  iirrooddaaii  mmuunnkkaa  eerrggoonnóómmiiaaii  kköövvee--

tteellmméénnyyeeii..  AA  bbiilllleennttyyűűzzeettrree  vvoonnaattkkoozzóó  kköövveetteellmméénnyyeekk. 
 
Ez a szabvány a rögzített használatra szánt billentyűzetek konstrukciójára vonatkozik, és a 
jellemzően irodai feladatokra használt billentyűzetek konstrukciójára vonatkozóan nyújt 
iránymutatást, középpontban a felhasználók korlátaival és képességeivel. Az általános billen-
tyűzetkonstrukció olyan szempontjaival kapcsolatos, amelyek befolyásolhatják a váz- és 
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izomrendszeri megbetegedéseket, például a billentyűzet lejtése, felületének profilja, anyagá-
nak tulajdonságai, valamint a billentyűzet elhelyezése.  

  

EENN  IISSOO  99224411--55::  AA  kkééppeerrnnyyőőss  mmeeggjjeelleennííttőőkkkkeell  vvééggzzeetttt  iirrooddaaii  mmuunnkkaa  eerrggoonnóómmiiaaii  kköövvee--

tteellmméénnyyeeii..  AA  mmuunnkkaahheellyy  kkiiaallaakkííttáássáárraa  ééss  aa  tteessttttaarrttáássrraa  vvoonnaattkkoozzóó  kköövveetteellmméénnyyeekk 
Ez a szabvány olyan ergonómiai irányelveket állapít meg, amelyek a képernyős megjelenítő-
ket alkalmazó irodai feladatok ellátására szánt munkaállomás-berendezések felhasználói 
követelményeire, konstrukciójára és beszerzésére vonatkoznak. Általános tájékoztatást nyújt 
a testhelyzetre, az alátámasztó felületekre, a munkaszékekre és a munkahely kialakítására 
vonatkozóan.  
 

EENN  IISSOO  99224411--99::  AA  kkééppeerrnnyyőőss  mmeeggjjeelleennííttőőkkkkeell  vvééggzzeetttt  iirrooddaaii  mmuunnkkaa  eerrggoonnóómmiiaaii  kköövvee--

tteellmméénnyyeeii..  AA  nneemm  bbiilllleennttyyűűzzeetteess  bbeevviitteellii  bbeerreennddeezzéésseekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  kköövveetteellmméénnyyeekk.. 
Ez a szabvány a nem billentyűzetes beviteli berendezések kialakítására vonatkozó követel-
ményeket és javaslatokat állapítja meg. Idetartoznak az egerek, a szálkeresztes egerek, a 
botkormányok, a „hanyattegerek”, az írótáblák és rátétek, az érintőképernyők, az íróvesszők 
és a fényceruzák. A szabvány foglalkozik a biomechanikai terheléssel is, különös tekintettel 
a testhelyzetre (a természetes testhelyzettől való aránytalan eltérés nélküli működtetés), az 
erőkifejtésre (túlzott erőkifejtés nélküli működtetés) és a felhasználói képzésre.  
 

EENN  1133992211::  EEggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzöökk  ––  eerrggoonnóómmiiaaii  eellvveekk  
Ez a szabvány az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódó általános ergonómiai jellemzőkre 
vonatkozóan ad iránymutatást. Különösen az egyéni védőeszközök antropometriai jellemzői-
hez kapcsolódó elvekkel, valamint az egyéni védőeszköz és az emberi test közötti 
biomechanikai kölcsönhatással foglalkozik.  
 

EENN  IISSOO  1122110000::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAllaappffooggaallmmaakk,,  aa  kkiiaallaakkííttááss  áállttaalláánnooss  eellvveeii    

EENN  IISSOO  1122110000--11::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAllaappffooggaallmmaakk,,  aa  kkiiaallaakkííttááss  áállttaalláánnooss  eellvveeii..  FFooggaa--

lloomm--mmeegghhaattáárroozzáássookk,,  mmóóddsszzeerrttaann    

EENN  IISSOO  1122110000--22::  GGééppeekk  bbiizzttoonnssáággaa..  AAllaappffooggaallmmaakk,,  aa  kkiiaallaakkííttááss  áállttaalláánnooss  eellvveeii..  MMűűsszzaakkii  

aallaappeellvveekk  
Ezek a szabványok azt mutatják meg, hogy az ember felépítéséhez és képességeihez rosz-
szul illeszkedő gépek hogyan vezethetnek fiziológiai (váz- és izomrendszeri) elváltozások-
hoz, valamint lelki-fiziológiai problémákhoz és a gyakoribbá váló emberi hibához. A szabvá-
nyok iránymutatást tartalmaznak az olyan ergonómiai aspektusokkal kapcsolatban, mint pél-
dául a kényelmetlen testhelyzet, a zaj, a könnyű használat és a vibráció.  
 

FFiiggyyeelleemmrree  mmééllttóó  nneemmzzeettii  sszzaabbáállyyoozzáássookk  

  
Az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vo-
natkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 9900//226699//EEGGKK irány-
elv esetén az irányelvnek a legtöbb tagállam szerinti értelmezése a legnagyobb megenged-
hető terhelésre összpontosított. Egyes nemzeti jogszabályok azonban átfogóbb megközelí-
tést alkalmaztak.  
 
A ssvvéédd jogszabályok például kiterjednek valamennyi munka-testtartásra és munkamozgásra. 
Az előírások végrehajtásának üzemi ellenőrzésével kapcsolatos iránymutatás sokkal széle-
sebb hatályú, mint az irányelv: kiterjed valamennyi ismétlődő munkára, munka-testtartásra. a 
munkaeszközök és területek ergonomikus kialakítására, valamint annak szükségességére, 
hogy a munkavállalók más típusú munkára térjenek át és szünetet tartsanak, ha úgy érzik 
szükségesnek, továbbá a súlyos terhek emelésével kapcsolatban is sokkal pontosabban 
fogalmaz. A munkáltatóknak fel kell mérniük a váz- és izomrendszeri megbetegedések me-
chanikai és pszichoszociális veszélyességi tényezői közötti kapcsolatokat, és iránymutatást 
kell adniuk, hogyan kell elvégezni a kockázatértékelést a különböző helyzetekben.  
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9900//227700//EEGGKK  iirráánnyyeellvv  aa  kkééppeerrnnyyőő  eellőőtttt  vvééggzzeetttt  mmuunnkkaa  bbiizzttoonnssáággii  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeellmmii  

mmiinniimmuummkköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  
Az irányelv az egészségügyi ellenőrzést a szem- és látásvizsgálatokra korlátozza, de nem 
összpontosít a többi egészségügyi kockázatra (különös tekintettel a váz- és izomrendszeri 
megbetegedésekre). Az irányelv átültetésével kapcsolatos ffrraanncciiaa és a bbeellggaa  jogszabály a 
képernyőt használó munkavállalókat különleges – nem részletezett tartalmú – egészségügyi 
vizsgálaton való részvételre kötelezi, amely lehetővé teszi a foglalkozás-egészségügyi szol-
gálatoknak, hogy több időt szenteljenek az ilyen munkavállalókkal kapcsolatos megelőző 
egészségügyi tevékenységeknek. FFiinnnnoorrsszzáággbbaann az egészségügyi ellenőrzés feladatát ha-
tározottan kiterjesztették az „általános egészségre”, OOllaasszzoorrsszzáággbbaann  pedig a „váz- és izom-
rendszeri megbetegedésekre”. 
 
Mi is szeretnénk hozzájárulni egy jó tanáccsal a vváázziizzoommzzaattii  mmeeggbbeetteeggeeddééss  ((MMSSDD)) kialaku-
lása elleni küzdelemhez, és ez nem csak a munkavállalóknak szól: 

 
44..      AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  ÉÉRRDDEEKKEEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS  EEUURRÓÓPPAAII  RREENNDDSSZZEERREE  

 
Mint már említettük, ez Európai Unióban nagyon fontosnak tartják a sszzoocciiáálliiss  

ppaarrttnneerreekk  eeggyyüüttttmműűkkööddéésséétt,,  ééss  mmeeggeeggyyeezzéésséétt, és az éérrddeekkeeggyyeezztteettééss 
rendszerét – különösen az egészséges és biztonságos munkavégzés megva-
lósításában.  
 

Az intézményesítés formái kipróbáltak, a munkaerőpiac három fő szereplőjének – munkálta-
tó, munkavállaló és állam – európai szintű képviselői vesznek részt az érdekegyeztetésben, 
amely háromféle formáját ismeri együttműködésnek:  

 

kkoonnzzuullttáácciióó  –  olyan sorozatos megbeszélés a szereplők között, amelyben a felek megis-
merik egymás véleményét, és arra törekednek, hogy elfogadtassák érveiket, hogy rábírják a 
másikat, változtassa meg véleményét 

ccoonncceerrttaattiioonn – magyarra lefordíthatatlan (és maga a forma is ismeretlen!), amikor a felek 
gazdasági, szociális vagy munkaügyi témakörökben azonos felelősséggel vesznek részt, a 
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folyamat kezdetétől (elképzelések kialakításában) a közös döntéshozatalig és a végrehajtás 
ellenőrzéséig (monitoring)  

sszzoocciiáálliiss  ppáárrbbeesszzéédd – kétoldalú együttműködés a munkáltatók és a munkavállalók képvise-
lői között, melynek során a felek arra törekednek, hogy megegyezésre jussanak. 
 
A rréésszzttvveevvőőkk:  
 

Az EEuurróóppaaii  UUnniióótt az EEuurróóppaaii BBiizzoottttssáágg, vagy az illetékes MMiinniisszztteerreekk TTaannáá--

ccssaa, illetve más, az európai szociális párbeszédre vonatkozó szabályok szerint 
erre felhatalmazott szerv (szervek) képviselik.  
 

 
 
A mmuunnkkáállttaattóó oldal képviselői:  

 
 

– Európai Gyáriparosok és Munkáltatók Szervezeteinek Szövetsége 
(BBuussiinneesssseeuurrooppee)  

– Állami Vállalatok Központja (CCEEEEPP) 
– Európai Kézműipari, Kis- És Középvállalkozások Szövetsége (UUEEAAPPMMEE) 

 
 
A mmuunnkkaavváállllaallóó oldalt az Európai Szakszervezeti Szövetség (EETTUUCC) képviseli 
 
 

Emellett kköözzöössssssééggii sszziinnttéénn szociális párbeszéd folyik az ágazatok munkáltatói és munka-

vállalói (szakszervezet) képviselői között az ún. ÁÁggaazzaattii  PPáárrbbeesszzéédd  BBiizzoottttssáággookk  kere-

tében. (A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az UNI Europe, az UNI Nemzetközi 
Szakszervezeti Szövetség Európai Szervezet tagjaként maga is részt az európai szintű  ága-
zati szociális párbeszédben)  
 
 

55..  AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  ÉÉRRDDEEKKEEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS  HHAAZZAAII  IINNTTÉÉZZMMÉÉNNYYEEII  

aa))  NNeemmzzeettii  GGaazzddaassáággii  ééss  TTáárrssaaddaallmmii  TTaannááccss  MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáággaa  

 
2011−ben megváltozott az országos érdekegyeztetés rendszere, de a munkavédelmi orszá-
gos érdekegyeztetés fórumára vonatkozó szabályokat továbbra is a munkavédelmi törvény 
tartalmazza. Az országos érdekegyeztetés fóruma a NNeemmzzeettii  GGaazzddaassáággii  ééss  TTáárrssaaddaallmmii  

TTaannááccss, ezen belül (is) működik MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáágg, melynek felépítését, feladatait, 
jog- és hatáskörét az Mvt. 78-79. §-ai határozza meg.  
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos 
érdekegyeztetést tehát a munkavállalók, a munkaadók érdekképviseleti szervezetei és a 
Kormány képviselőiből (a törvény szerinti megnevezésük: tárgyaló partnerek) álló, a NNeemmzzeettii  

GGaazzddaassáággii  ééss  TTáárrssaaddaallmmii  TTaannááccss  ((NNGGTTTT)) kkeerreettéébbeenn  ssaajjáátt  üüggyyrreenndd  sszzeerriinntt  mműűkkööddőő  

MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáágg  ((MMvvBB)) látja el (Mvt. 7788..  §§))  
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Az érdekképviseleti szervezetek a Munkavédelmi Bizottság munkájában való részvé-
telről, képviselőik delegálásáról öönnáállllóóaann döntenek. A Munkavédelmi Bizottság az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdek-
egyeztető tevékenysége keretében jogosult és kötelezett az MMvvtt..  7799..  §§−−ában megha-

tározottak szerint.  
 
Az NGTT Munkavédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi az MMvvtt..  1111..  §§--áábbaann  mmeeggjjeellöölltt  

jjooggsszzaabbáállyy−−kkoonncceeppcciióókk  és eeggyyéébb  eellőőíírráássookk  iinnttéézzkkeeddéésseekk tervezeteit,,  aa  bbeesszzáámmoollóókkaatt,,  

jjeelleennttéésseekkeett  és az időszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tár-
gyaló csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni.   

  
Mvt. 11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e tör-
vény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és 
más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkör-
ében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Sza-
bályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szab-
ványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti 
szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás al-
kalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az ál-
tala alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó 
szabványban foglalt követelménnyel, megoldással. 
 

A MMuunnkkaavvééddeellmmii  BBiizzoottttssáágg  
 

– rréésszztt  vveesszz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását szolgáló 
éves intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgála-
tában.  

– ttáárrggyyaall és állást foglal, illetve ajánlást vagy véleményt alakít ki a tárgyaló csoportok 
által előterjesztett munkavédelmi kérdésekről 

– aajjáánnlláássookkaatt  aallaakkíítt  kkii a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket meg-
haladó munkavédelmi követelményekről 

– munkájáról a kköözzvvéélleemméénnyytt ttáájjéékkoozzttaattjjaa 

– saját aaddaattaaiivvaall, mmeeggáállllaappííttáássaaiivvaall szükség szerint sseeggííttii a munkavédelmi iinnffoorrmmáá--

cciióóss rreennddsszzeerr működését 

– dönt a nneevveellééss és az ookkttaattááss tteerrüülleettéénn a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás 
területén az eeggéésszzssééggeett  nneemm  vveesszzééllyyeezztteettőő  és a bbiizzttoonnssáággooss munkavégzés szabá-
lyaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdésekben. 

 
A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív teendőket a 

mmuunnkkaavvééddeellmmii  hhaattóóssáágg − látja el. 
 

A Kormány a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében a munkavédelemmel és a munkaügyi 
hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására 2012. január 1-jei 
hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a NNeemmzzeettii  MMuunnkkaaüüggyyii  HHiivvaattaall  ((NNMMHH))  

MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáággáátt, továbbá a főővváárroossii  ééss  mmeeggyyeeii  kkoorrmmáánnyyhhii--

vvaattaallookk  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  mmuunnkkaaüüggyyii  sszzaakkiiggaazzggaattáássii  sszzeerrvvéétt  (munkavédelmi és munka-
ügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egész-
ségügyi szervként a MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáággoott jelölte ki. 
 
Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért 
felelős miniszter látja el, a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- 
és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.  
 
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei-
nek mmuunnkkaavvééddeellmmii, illetve mmuunnkkaaüüggyyii ffeellüüggyyeellőőssééggeeii változatlanul ellátják az eellssőő  ffookkúú 
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mmuunnkkaavvééddeellmmii, mmuunnkkaaüüggyyii hhaattóóssáággii hhaattáásskköörröökkeett, illetékességük a kormányhivatalok 
illetékességéhez igazodik. 

  

bb))  KKöözzééppsszziinnttűű  éérrddeekkeeggyyeezztteettééss  

 
A középszintű érdekegyeztetés az ágazati, alágazati rendszere nemrég alakult ki azzal, hogy 
létrejött a 1199  ddbb  ÁÁggaazzaattii  PPáárrbbeesszzéédd  BBiizzoottttssáágg,,  ddee  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  áággaazzaattii  éérrddeekkeeggyyeezz--

tteettééss  iinnttéézzmméénnyyeeii  nneemm  mműűkkööddnneekk.. A középszintű munkavédelmi érdekegyeztetés az áággaa--

zzaattii, aalláággaazzaattii rendszerbe tartózó középirányító szerveknek az eeggyymmáássssaall, illetve az áággaazzaa--

ttii  sszzaakksszzeerrvveezzeetteekkkkeell történő éérrddeekkeeggyyeezztteettéésséétt jelenti. 
 
Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok – ahogy jobban megerősödnek – a működésükre vonat-
kozó jogosítványok birtokában megteremtik azt a lehetőséget, hogy sokkal gyakorlatiasabb, 
„ágazat-specifikus” döntések születhessenek. Mivel az Ágazati Párbeszéd Bizottságok úgy-
nevezett „bipartit” testületek, azaz csak a munkaadók és a munkavállalók képviselőiből áll-
nak, döntéseiket nem befolyásolják a kormányzati szervek. Ennek ellenére az Ágazati Pár-
beszéd Bizottságok sokat tehetnek azért, hogy az ágazati munkavédelmi érdekegyeztetés 
eredményei eljussanak a jogalkotói és hatósági szintekhez.  

cc))  AA  mmuunnkkaahheellyyii  sszziinnttűű  éérrddeekkeeggyyeezztteettééss  ––  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  kkééppvviisseellőőii  

 
A munkavédelem alapvetően a munkahely és a munkavégzés területére korlátozódik, és 
legfontosabb szereplője a mmuunnkkaavváállllaallóó! Természetesen a másik igen fontos szereplő eb-
ben az együttesben a munkaadó, akinek biztosítania kell az egészséget nem veszélyeztető, 
biztonságos munkavégzés feltételeit. 
 
Az előzőekből is látható, hogy e két fontos szereplője a munkavégzésnek nem mindegy, 
hogy eeggyymmáássssaall vvaaggyy  kkééppvviisseellőőiikkkkeell hogyan kommunikálnak, hogyan tudnak szót érteni, 
milyen módon egyeztetik érdekeiket. 
 
A NNeemmzzeettkköözzii  MMuunnkkaaüüggyyii  SSzzeerrvveezzeett  (ILO) 11998811..  éévvii  üülléésssszzaakkáánn elfogadott két nagyon 
fontos dokumentumot: a mmuunnkkaavváállllaallóókk  bbiizzttoonnssáággáárróóll szóló 115555. számú EEggyyeezzmméénnyytt

8, 
illetve a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 116644. szá-
mú AAjjáánnlláásstt.. 
Az EEggyyeezzmméénnyy 19. cikkelye mondja, hogy  
 

„Intézkedéseket kell foganatosítani vállalati szinten, amelyek szerint: 
 

(a) a munkavállalók munkájuk keretében működjenek közre a munkaadókra háruló kötele-
zettségek teljesítésében, 

(b) a munkavállalók képviselői az üzemekben működjenek együtt a munkaadókkal a munka-
helyi biztonság és a munkaegészségügy területén, 

(c) a munkavállalók képviselői az üzemekben kapjanak elégséges információt a munkaadók-
tól, a munkahelyi biztonság és a munkavállalók egészségének biztosítására tett intézke-
désekről, kikérhetik képviseleti szerveik véleményét ezekről az információkról, feltéve, 
hogy nem tárnak fel kereskedelmi titkokat, 

(d) a munkavállalókat és a képviselőket az üzemben megfelelő képzésben kell részesíteni a 
munkavállalók biztonsága és a munkaegészségügy tekintetében, 

(e) a munkavállalókat és képviselőiket, és adott esetben az érdekképviseleti szerveket a 
nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban fel kell hatalmazni arra, hogy meg-
vizsgálják a munkájukhoz kapcsolódó valamennyi biztonsági és egészségügyi kérdést, és 

                                                
8
 ratifikálás: 2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló, 

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott 155. számú Egyezmény kihirdetéséről 
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a munkaadóknak ki kell ezzel kapcsolatosan kérniük véleményüket; e célból, kölcsönös 
megállapodás alapján igénybe lehet venni üzemen kívüli szakértőket is.” 

 

A munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 116644..  sszz.. 

AAjjáánnlláássbbaann az ILO konkrét javaslatokat tesz a munkahelyi érdekegyeztetés intéz-
ményesítésére, a mmuunnkkaavváállllaallóókk  kkééppvviisseellőőiitt  aa  „„mmuunnkkaavváállllaallóókk  bbiizzttoonnssáággii  kküüllddöött--

tteeiinneekk””  nneevveezzvvee.  
 
Az Ajánlás szorosan kapcsolódik az Egyezményhez, és annak egyes rendelkezései értelme-
zésében nagy segítséget nyújt:  

12. (1) Az Egyezmény 20. cikke értelmében az együttműködés kialakítása érdekében ho-
zott intézkedések közé kell tartoznia - ha ez indokolt és szükséges, és összhangban van 
az ország gyakorlatával - a munkavállalók biztonsági küldötteinek és a biztonsági és mun-
kaegészségügyi munkavállaló bizottságok és/vagy közös biztonsági és egészségügyi bi-
zottságoknak a kijelölése. A közös biztonsági és egészségügyi bizottságokban a munka-
vállalóknak a munkaadókkal legalább azonos képviselettel kell rendelkezniük. 

(2) A munkavállalók biztonsági küldöttei, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi bi-
zottságok, valamint a közös biztonsági és egészségügyi bizottságok vagy adott esetben a 
munkavállalók egyéb képviselői jogosultak: 

(a) (a) megfelelő információkat kapni a munkabiztonsági és munkaegészségügyi kérdé-
sekről, megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a munkavállalók biz-
tonságát és egészségét és fel vannak hatalmazva arra, hogy javaslatokat tegyenek az 
e területen szükséges intézkedésekre 

(b) tanácskozni kell velük, ha új, jelentős munkabiztonsági és munkaegészségügyi intéz-
kedéseket terveznek, és mielőtt bevezetésre kerülnének ezek, arra kell törekedni, 
hogy elérjék a munkavállalók támogatását a szóban forgó intézkedések meghozatalá-
hoz 

(c) tanácskozni kell velük a munkafolyamatok, a munka tartalma és a munkaszervezés 
terén tervezett minden olyan változással kapcsolatosan, amely kihathat a munkaválla-
lók biztonságára és egészségére 

(d) védelemben kell részesíteni őket az elbocsátással és más számukra sérelmes intéz-
kedésekkel szemben, ha a munkabiztonság és munkaegészségügy terén a munkavál-
lalók képviselőiként vagy a biztonsági és egészségügyi bizottságok tagjaiként teljesí-
tették feladataikat 

(e) a biztonságra és egészségügyre vonatkozó kérdésekben jogosultaknak kell lenniük 
arra, hogy a vállalati szintű döntési folyamatokban részt vegyenek 

(f) a biztonságra és egészségügyre vonatkozó kérdésekben jogosultaknak kell lenniük 
arra, hogy beléphessenek a munkahely bármely részébe, kapcsolatba lépjenek a 
munkavállalókkal a munkaidő alatt a munkahelyeken, a biztonságra és az egészség 
védelmére vonatkozó kérdésekben, 

(g) (g) jogosultaknak kell lenniük arra, hogy felvegyék a kapcsolatot a munkaügyi felügye-
lőkkel, 

(h) jogosultaknak kell lenniük arra, hogy részt vegyenek a biztonsággal és egészséggel 
kapcsolatos kérdésekben folyó vállalati tárgyalásokon, 

(i) a munkaidő alatt megfelelő fizetett idővel kell rendelkezniük annak érdekében, hogy 
gyakorolhassák a biztonságra és egészségügyre vonatkozó funkciójukat, és hogy át-
képzésben részesüljenek ezekkel a funkciókkal kapcsolatosan, 

(j) jogosultak legyenek szakértők felkérésére, annak érdekében, hogy kikérhessék véle-
ményüket a munkabiztonság és munkaegészségügy speciális problémáiról. 

 

66..    AA  MMUUNNKKAAVVÁÁLLLLAALLÓÓKK  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  KKÉÉPPVVIISSEELLEETTEE  
 
Mindezeket az előírásokat a magyar jog átvette és beépítette munkavédelemről szól 

11999933..éévvii  CCXXIIIIII..  ttöörrvvéénnyybbee, külön fejezetet szánva mmuunnkkaavvééddeellmmii éérrddeekkkkééppvviisseelleett, 

éérrddeekkeeggyyeezztteettééss szabályainak. A munkavállalók munkavédelmi képviselői mmeeggvváá--

llaasszzttáássáárraa vonatkozó szabályokat a MMuunnkkaa TTöörrvvéénnyykköönnyyvvee üzemi tanácsokra vo-
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natkozó rendelkezések alapján kell kialakítani.  
 
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2004–ben „„AAjjáánnlláásstt  ééss  TTáájjéékkoozzttaattáásstt”” 9adott ki a mun-
kavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről, mely felöleli a munkaválla-
lókkal folytatott munkavédelmi tárgyú tanácskozásokra, a munkavédelmi képviselő, a mun-
kahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület választására, létrejötté-
re, működésére, a munkavédelmi képviselők képzésére, továbbá a munkáltatóval, valamint a 
munkavállalók más munkahelyi szervezeteivel (szakszervezetek, üzemi/közalkalmazotti ta-
nácsok) való együttműködésre vonatkozó szabályokat. 
 
A szabályok részletesebb bemutatása előtt le kell szögezni, hogy a mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviissee--

llőő  vváállaasszzttááss  mmeeggttaarrttáássaa,,  lleebboonnyyoollííttáássaa a Mvt. alapján a mmuunnkkáállttaattóó kköötteelleezzeettttssééggee  (el-
lentétben az üzemi/közalkalmazotti tanács megválasztására vonatkozó szabályokkal), azzal 
a megkötéssel, hogy a választásra az Mt. üzemi tanácsokra (üzemi megbízottakra) vonatko-
zó szabályait kell megfelelően alkalmazni:  

Mvt.70/A. § (1) bekezdés a) pont, második fordulat: ”A választás megtartásának a le-
bonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.” 

 
Az Ajánlás – igazodva a törvényi szabályokhoz – bemutatja az érdekegyeztetés fórumait: a 
munkavállalókkal folytatott tanácskozást, munkavédelmi képviselőit, a munkavédelmi bizott-
ságot, munkavédelmi paritásos munkavédelmi testületet; jog- és hatáskörüket, működésüket, 
megválasztásuk szabályait.  

66..11..  AA  mmuunnkkaavváállllaallóókkkkaall  ffoollyyttaattootttt  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttaannááccsskkoozzááss  

 

Mvt. 70.§ (1) bekezdés “A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés 
érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskoz-
ni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre 
és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvi-

tatásában.”  

1. A tanácskozás elvi alapja  

A hazai jogszabályok munkavállalói jogként rögzítik, hogy a munka világa alapkérdéseiben – 
ideértve az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, munkafeltételeket – a munka-
vállalók részére bbiizzttoossííttaannii kkeellll a kkoonnzzuullttáácciióóhhoozz és ttáájjéékkoozzttaattáásshhoozz vvaallóó jjooggoott, lleehheettőő--

ssééggeett. Ez a jog minden munkavállalót megillet, mely jogot gyakorolhatják közvetlenül vagy 
választott képviselőik útján. Tehát kkééppvviisseelleett hhiiáánnyyáábbaann iiss biztosítani kell a munkavállalók 
részére a konzultáció és a tanácskozás lehetőségét, amelyet a munkáltatóval együttműköd-
ve gyakorolnak – ennek szabályait rögzíti a munkavédelmi törvény. 
 
Meghatározza, hogy a munkáltató mely kötelezettségeinek teljesítésének folyamatába kell 
bevonnia a munkavállalókat, illetve képviselőiket 

2. A tanácskozás tárgya, tartalma  

Mvt. 70.§ (2) bekezdés:  „A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselő-
ik útján – az (1)bekezdésben meghatározottak mellett – különösen a következő mun-
káltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni”  
 

aa))  AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  eellvvééggzzéésséébbeenn  éérriinntteetttt  sszzeemmééllyyeekk  kkiijjeellööllééssee,,  ffooggllaallkkoozzttaattáássaa  ééss  
tteevvéékkeennyyssééggee  ––    

      Mvt. 8. §, 54/A. § és 57–58. §-ok 

                                                
9
 Kézikönyvünk ezen részénél az Ajánlást és a vonatkozó törvényhelyeket vesszük alapul  
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Mvt. 8. § – munkáltatói kötelezettségek a munkabiztonsági szaktevékenységet igénylő 
feladatok ellátásával kapcsolatban (szakember alkalmazásának kötelezettsége)  

 

54/A. § – munkáltató kötelezettség a kapcsolatfelvétel biztosítása elsősegély, orvosi 
sürgősségi ellátás, mentési, tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében és munkáltatói 
kötelezettségek a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásában 
 
57. § – a szakirányítást ellátó miniszter rendeletében meghatározó veszélyességi osz-
tályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan a munkáltató köteles munkavállalót fog-
lalkoztatni vagy kijelölni, számára valamennyi munkavédelemmel összefüggő infor-
mációt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani 
 
58. §  – Mvt. ezen szakasza ismerteti, hogy a munkáltató mely feladatainak teljesíté-
séhez (mely feladatokat a törvény tartalmaz) köteles  a rendeletben megjelölt szakké-
pesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi szol-
gálat) köteles biztosítani. 
  

A munkáltató a hatályos szabályozás értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biz-
tonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott ve-
szélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rende-
letben mmeeggjjeellöölltt  iiddőőttaarrttaammrraa és sszzaakkkkééppeessííttééssii  ffeellttéétteelleekkkkeell kköötteelleess mmuunnkkaavváállllaallóótt  kkiijjee--

llööllnnii  vvaaggyy  ffooggllaallkkoozzttaattnnii. A szabályozás a mmuunnkkaavvééddeellmmii sszzaakkeemmbbeerr foglalkoztatásának 
kötelezettsége mellett meghatározza e sszzaakkeemmbbeerr lleeggffoonnttoossaabbbb ffeellaaddaattaaiitt is. A munkálta-
tói feladatokhoz sorolandó a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében való – szükség 
szerinti – közreműködés is (pl. információcsere, konzultáció, közös helyszínelés). 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakmai irányítása az ÁNTSZ feladatköréből a 22000077..  

jjaannuuáárr  11--jjéénn  llééttrreejjöövvőő  eeggyyssééggeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  hhaattóóssáágghhoozz  kkeerrüülltt  áátt részben.  
A törvény a ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállaatt  hhaattáásskköörréébbeenn határozza meg – teljes 
körűvé téve a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátását. 
 

A törvény elfogadása után, a helyi tanácskozásokat segítendő az OÉT Munkavédelmi Bizott-
sága azt aajjáánnlloottttaa, hogy a ttaannááccsskkoozzááss – a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfe-
lelően – tteerrjjeeddjjeenn  kkii  

– a munkabiztonsági  
– a munkaegészségügyi szaktevékenység ellátóira 
– munkahely kiürítési tűzvédelmi, kémiai biztonsági, katasztrófavédelmi feladatokat el-

látókra 
– elsősegélynyújtásra kijelölt személyekre 
– más munkabiztonsági szakemberekre  
– foglalkozás-egészségügyi szolgálatra, stb. 

bb))  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttaarrttaallmmúú  iinnffoorrmmáácciióókk  bbiizzttoossííttáássáárraa  

különösen a 40. § (2) bekezdésében, a 42. § a) pontjában, a 45. § (2) bekezdésében, az 54. § 
(1) bekezdése i) pontjában, az 54. § (7) bekezdése a) pontjában, az 58. § (3) bekezdésében, 
az 59. § (2) bekezdésében, a 81. § (3) bekezdésében foglaltak alapján 

 
A Bizottság vvéélleemméénnyyee szerint az iinnffoorrmmáácciióóss tteevvéékkeennyysséégg legalább a következőkre ter-
jedjen ki: 
 

– Azokon a munkahelyeken, ahol kküüllöönnbböözzőő mmuunnkkáállttaattóókk alkalmazásában álló mun-
kavállalókat eeggyyiiddeejjűűlleegg  ffooggllaallkkoozzttaattnnaakk, ott a munkavégzést össze kell hangolni. 
Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók, illetőleg a munkavég-
zés hatókörében tartózkodók tájékoztatását, az egészséget és biztonságot veszé-
lyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről.  
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– A vveesszzééllyyeess mmuunnkkaaffoollyyaammaattookknnááll, tteecchhnnoollóóggiiáákknnááll a veszélyek mmeeggeellőőzzééssee, il-
letve kkáárroossííttóó hhaattáássuukk ccssöökkkkeennttééssee érdekében a veszélyforrásokat és az ellenük 
való védekezés módját, feltételeit az érintett munkavállalókkal – mind a munkahely 
egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetni.  

– A munkáltató kköötteelleessssééggee a szükséges uuttaassííttáássookkaatt és ttáájjéékkoozzttaattáásstt kkeellllőő iiddőőbbeenn 
a munkavállalóknak megadni.  

cc))    aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ookkttaattááss  ((5555..  §§))  mmeeggtteerrvveezzééssee  ééss  mmeeggsszzeerrvveezzééssee  

 
A Bizottság aajjáánnlljjaa, hogy ennek keretében térjenek ki  
 

– az munkavédelmi oktatás iiddőőppoonnttjjáánnaakk  mmuunnkkaaiiddőőbbeenn  ttöörrttéénnőő  kkiijjeellöölléésséérree 

– a munkahely zavartalan működésére tekintettel a résztvevők üütteemmeezzéésséérree  

– az  ookkttaattóókk megszervezésére,  

– az  ookkttaattáássii  hheellyysszzíínn kijelölésére,  

– ha szükséges, az ookkttaattááss hheellyyéénneekk megközelíthetőségére, ddookkuummeennttáálláássáárraa stb. 

 
Az Mvt. 70. § (2) bekezdésén túl napirendre kerülhet vvaallaammeennnnyyii, a munkavédelemmel köz-
vetlenül összefüggő kkéérrddééss, amelyet a felek kkööllccssöönnöösseenn  mmeeggttáárrggyyaalláássrraa javasolnak. A 
tanácskozás tárgyát képezhetik még  
 

– a kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss tapasztalatai 
– a munkavédelmi helyzet ááttffooggóó éérrttéékkeellééssee 
– az eeggyyéénnii vvééddeelleemm biztosítása 
– vveesszzééllyyeess anyagok és készítmények használata 
– úújj mmuunnkkaahheellyyeekk létesítése 
– a mmuunnkkaabbaalleesseetteekk, illetve ffooggllaallkkoozzáássii mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk tapasztalatai 
– ppaannaasszzüüggyyeekk  stb.  

 
Ezekben az ügyekben célszerű eellőőzzeetteesseenn megállapodni, mert így elkerülhetők a későbbi-
ekben kialakulható, terméketlen viták. 

Mvt.2.§. (4) bekezdés “A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az álta-
la értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés reá vonatkozó szabályait  

A törvényi szabályozás eleget tesz az állampolgári és munkavállalói jogosultságok megfelelő 
szabályai vonatkozó jogalkotói és jogalkalmazói feladatoknak, mely szerint biztosítani kell – 
elsősorban állami, és mint látjuk, bizonyos esetekben munkáltatói feladataként –, hogy mmiinn--

ddeennkkii  hhaasszznnáállhhaassssaa aazz  áállttaallaa  iissmmeerrtt  ééss  éérrtteetttt  nnyyeellvveett, a rá vonatkozó legfontosabb ismer-
tekhez ezen a nyelven jusson hozzá. 

3. A tanácskozás módja  

A joggyakorlás konkrét módjáról az Mvt. tételesen nem szól. Természetesen a munkaválla-
lók ttáájjéékkoozzttaattáássaa, kkoonnzzuullttáácciióóss jjooggaaiinnaakk bbiizzttoossííttáássaa mmuunnkkáállttaattóóii ffeellaaddaatt. Neki kell szól-
nia a veszélyekről, ártalmakról, a védekezési módokról, az eszközök használatáról, a kocká-
zati tényezőkről, a jogi felelősségekről stb., ide értve a meglévő belső szabályok, utasítások 
ismertetését, magyarázatát. 
 
A ttaannááccsskkoozzááss lehet a hheellyybbeenn  sszzookkáássooss  mmiinnddeenn  ffoorrmmaa, pl. munkaértekezlet, írásos 
anyag átadása, megbeszélése, helyszíni bejárás stb. A tanácskozást úgy kell lebonyolítani, 
hogy a munkavállalók mmeeggiissmmeerrhheesssséékk a munkáltató által megfogalmazott ffeellaaddaattookkaatt, 
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mmeeggéérrtthheesssséékk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeire 
irányuló iinnttéézzkkeeddéésseeiinneekk tteerrvveezzeetteeiitt, és legyen lehetőségük jjaavvaassllaattoott tteennnnii a munkabiz-
tonsági és munkaegészségügyi követelmények érvényesülése érdekében.  
 
Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy íírráássbbaann ddookkuummeennttáálljjáákk azt, hogy ki kezde-
ményezte a tanácskozást, milyen tájékoztatásra, konzultációra került sor, megjelölve a kon-
zultáció pontos ttáárrggyyáátt, a szükséges aaddaattookkaatt, jjaavvaassllaattookkaatt, aajjáánnlláássookkaatt, valamint a ta-
nácskozás tteecchhnniikkaaii aaddaattaaiitt (hely, idő, résztvevők). 
 
A tanácskozások dokumentumainak őőrrzzéésséérrőőll a munkáltató gondoskodik, a munkavállaló 
pedig bármikor beletekinthet a dokumentumokba. 
 

Mvt. 70. §“(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavál-
lalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.  
(4) a kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben 
intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.”  
 

Az OÉT Munkavédelmi Bizottságának említett Ajánlása hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyo-
zott részvétel tekintetében az Mvt. ccssaakk  eeggyy  mmiinniimmuummoott fogalmaz meg, miszerint a köve-
telmény teljesítése érdekében a mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleess  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkéérrddééssbbeenn  iinnttéézzkkee--

ddééssii  jjooggkköörrrreell  bbíírróó  sszzeemmééllllyyeell  kkééppvviisseelltteettnnii  mmaaggáátt a tanácskozáson. Hogy kkiinneekk  vvaann  

iinnttéézzkkeeddééssii  jjooggaa, azt a munkáltató működési formájához (gazdasági társaság, egyesület, 
közigazgatási szervezet, hatóság, stb.) kötött aallaappííttóó  ookkiirraatt (társasági szerződés, alapsza-
bály, stb.), vagy az annak alapján kialakított sszzeerrvveezzeettii és mműűkkööddééssii sszzaabbáállyyzzaatt, illetve 
más, vagy azzal egyenértékű más sszzaabbáállyyzzaatt biztosít.  
 
A tanácskozás ffoorrmmáájjaa, a rréésszzttvveevvőőkk kköörree,, a helyi szokások, a kialakult gyakorlat, megálla-
podás alapján rögzíthető. Törekedni kell arra, hogy a munkavállalóknak a konzultáción való 
részvétele biztosítható legyen 
  
Az eeggyyüüttttmműűkkööddééss fontos tényezője, hogy a szükséges információt, tájékoztatást kkeellllőő 

iiddőőbbeenn egymás részére megadják. Kellő időben történik az információ átadása, ha a másik 
fél az ügyben még hatékonyan fel tud lépni.  
 
A ttaannááccsskkoozzáásshhoozz  sszzüükkssééggeess  iiddőő  kkéérrddéésséétt az Mvt. nem szabályozza, ellentétben a mun-
kavédelmi képviselők jogosítványainak pontos meghatározásával. Így az a következtetés 
vonható le, hogy aa  ttaannááccsskkoozzáásshhoozz  ffeellttééttlleennüüll  sszzüükkssééggeess  iiddőőtt a munkáltatónak mmuunnkkaa--

iiddőőbbeenn kell biztosítani, de a külön felkészülési, “előtanácskozási” időt már nem. Azaz a ttaa--

nnááccsskkoozzáássoonn kell kialakítani a kkééppvviisseelleennddőő áálllláássppoonnttoott, ahol már szakértők bevonására, 
az ügy hosszadalmasabb tanulmányozására nincs lehetőség. Ezért kell ragaszkodni ahhoz, 
hogy a munkáltató kellő időben rendelkezésre bocsássa a szükséges információkat, tájékoz-
tatást, mert így a munkavállalók fel tudnak készülni, esetleg szakemberhez fordulni stb.  
 
Az aaddaattvvééddeelleemm szabályai kiterjednek a konzultációs eljárásra is. A mmuunnkkaavváállllaallóókk – az Mt. 
és az Mvt. alapján is – kköötteelleesseekk az üüzzlleettii  ééss  üüzzeemmii  ttiittookknnaakk megfelelően bbiizzaallmmaassaann ke-
zelni a munkáltató termelési, pénzügyi, működési stb. adatait.  
 

Az Mvt. 62. § “A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biz-
tonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, il-
letve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti 
a munkabiztonsági szaktevékenységet, illetőleg az 57-58. §-okban előírt feladatokat ellátó 
munkavállalókat is.”  
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4. A véleményt nyilvánító munkavállaló védelme 
 
A mmuunnkkaavváállllaallóótt – amennyiben véleményével, felszólamlásával, bejelentésével, javaslatai-
val közreműködik az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvaló-
sításában – nneemm  éérrhheettii  hhááttrráánnyy! Ez a vvééddeelleemm megilleti azt a munkavállalót is, akit munka-
védelmi képviselőnek, a munkavédelmi bizottság tagjának, a paritásos testület tagjának vá-
lasztottak, illetve jelöltek, továbbá azt a munkavállalót is, aki munkabiztonsági szaktevékeny-
séget lát el a munkáltatónál. Ez a védelem egyben mmuunnkkaajjooggii vvééddeellmmeett iiss jelent az Mt. 28. 
§.-a alapján, mivel visszautalás történik az Mt. ezen szabályára. 
 
Ezt azért kell hangsúlyozni, mert az együttműködésben lehetnek konfliktusok. A konzultáción 
ugyanis a munkáltató részére kkeelllleemmeettlleenn  kkéérrddéésseekk  iiss  ffeellmmeerrüüllhheettnneekk, a munkavállalók 
hiányosságokat kifogásolhatnak, amelyek megszüntetése további pénzügyi terheket jelent. 
Ezek a kérdések mind komoly feszültség-források! 
 

66..22    AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő,,  aa  mmuunnkkaahheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg    

1. A munkavédelmi képviselők választásának feltételei  

Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdése “A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül – 
a következők szerint – képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) 
választani:”  
 

A munkavállalók aallaannyyii jjooggaa a munkavédelmi kkééppvviisseellőő vváállaasszzttááss. Azaz a választás nincs 
kötve semmilyen minimális munkavállalói létszámhoz.  
 
A munkavállalók nnééhháánnyy  ffőőtt  ffooggllaallkkoozzttaattóó  mmuunnkkáállttaattóónnááll  iiss  jjooggoossuullttaakk képviselőt válasz-
tani. Amennyiben az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő 
szakszervezet, üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdemé-
nyezi, a választás megtartásával kapcsolatos kötelezettség (a választás megtartásának le-
bonyolítása, a feltételek biztosítása) a munkáltatót terheli.10 
 
Munkavédelmi képviselő választása ttöörrvvéénnyy  áállttaall  bbiizzttoossííttootttt  jjoogg,, nneemm sszzüükkssééggeess hozzá a 
munkáltató eennggeeddééllyyee, csak a vváállaasszzttáássssaall  kkaappccssoollaattooss  eeggyyeezztteettééssii  kköötteelleezzeettttsséégg  áállll  

ffeennnn  (körzetek kialakítása, választás körülményei, időpont stb.).  
 
A munkavédelmi képviselő választására vonatkozó munkavállalói jogosultság ffüüggggeettlleenn at-
tól, hogy állami vagy magán-, illetve hazai vagy külföldi tulajdonban van-e a cég, továbbá 
attól is, hogy mmiillyyeenn ffoorrmmáábbaann (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű 
társaság, részvénytársaság, egyesület, állami szerv, vagy netán a munkáltató egyéni vállal-
kozó stb.) működik.  
 

“70/A § (1) bekezdés„ a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan mun-
káltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább 
ötven fő. A választás megtartásának a lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kö-
telezettsége. 
 
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munka-
védelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács vagy ezek 
hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, 
a) pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli” 

                                                
10

 Az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatókra vonatkozó szabályt a munkavédelmi törvény 
módosításáról szóló 2007. évi CLXI. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be, hatályos 2008. január 1-jétől  
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A munkavédelmi képviselő választást kkeezzddeemméénnyyeezzhheettiikk:  
 

– a munkahelyen képviselettel rendelkező szakszervezet 
– a munkahelyen működő üzemi tanács/üzemi megbízott 
– a munkavállalók 

 
Amennyiben ilyen kkeezzddeemméénnyyeezzééss nniinnccss, a munkáltató – a munkahelyen szokásos módon 
– tájékoztatni köteles a munkavállalókat e törvényi kötelezettségről, azaz a munkavédelmi 
képviselőválasztás megtartásáról. 
 
A mmuunnkkáállttaattóó egyben kköözzöölljjee azt is, hogy az Mvt. szerint a választás megtartásának szabá-
lyos lebonyolításáért ki a ffeelleellőőss. Ez nem jelentheti azt, hogy a választási bizottság munká-
jában részt vegyen, annak munkavégzését befolyásolja, csak a törvényes feltételek érvénye-
sülésére ügyel. Egyben ő biztosítja a vváállaasszzttááss  ffeellttéétteelleeiitt. 
 
Tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a választáshoz arra van szükség, hogy a munkaválla-
lók hozzanak létre választási bizottság(oka)t, és bonyolítsák le a törvényi előírásoknak meg-
felelően a munkavédelmi képviselő választást. 
 
Az Mvt. a választás eerreeddmméénnyyeessssééggéétt, illetve éérrvvéénnyyeessssééggéétt nem tudja garantálni, eezzéérrtt  

ccssaakk  aa  vváállaasszzttááss  kköötteelleezzőő  mmeeggttaarrttáássáátt  íírrjjaa  eellőő.. A választás eredménytelensége, illetve 
érvénytelensége esetén a választást kötelező megismételni, lásd a munka törvénykönyve 
245−−226699..  §§−−bbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  eellőőíírráássookk  aallaappjjáánn, amely az üzemi tanács választás 
eredménytelensége illetve érvénytelensége esetére szólnak. 
 
A többször hivatkozott felhívja a figyelmet arra, hogy azoknál a munkáltatóknál, ahol az Mt. 
hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma lleeggaalláábbbb ööttvveenn fő, és ezen felül a kköözzsszzfféérráátt 
szabályozó törvények hatálya alá tartozó mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt iiss  foglalkoztatnak, a munkáltató-
nál az összes munkavállalóra kiterjedően a 70/A. § (1) bekezdés a) pontjában leírtak szerint 

kkeellll a vváállaasszzttáásstt megtartani.  

Mvt. 70/A, § (1) bekezdés “b) az öven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkálta-
tónál – amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – a munkáltatónak a 

70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia.”  

Ha tehát a munkáltatóknak úgymond elemi érdeke, hogy a munkavállalók megválasszák 
képviselőiket, mert ha ez nneemm ttöörrttéénniikk meg, a mmuunnkkaavvééddeellmmii ttaannááccsskkoozzáássrraa vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, ez pedig nagyobb munkáltatóknál (főleg amelyeknek több telep-
helye vagy fióktelepe van), sok költséggel jár.  

“Mvt. 70/A, § (1) bekezdés „ c) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet mun-
kavédelmi képviselőt választani, ha az 54-56 §-okban meghatározott munkáltatói munkavé-
delmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.”  

Alapelv, hogy mmiinnddeenn  mmuunnkkáállttaattóóii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  jjooggoossííttvváánnnnyyaall  rréésszzbbeenn  vvaaggyy  eeggéésszz--

bbeenn  rreennddeellkkeezzőő  vveezzeettőőnneekk  lleeggyyeenn  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő (bizottság) ppaarrttnneerree. A veze-
tőnek részben vagy egészben rendelkeznie kell az Mvt. 54-56. §-aiban felsorolt jogkörökkel, 
irányítania kell a munkavédelmi feladatokat az adott munkáltatónál, pl. a kockázat-értékelés, 
felülvizsgálat elvégzésében való közreműködés, a szükséges utasítások és tájékoztatás 
megadása, a munkavédelmi üzembe helyezés, a munkakörülmények, valamint a munkavál-
lalók rendszeres ellenőrzése, megfelelő munka eszközök biztosítása, a rendellenességek 
megszüntetése, a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések esetén a megfelelő 
eljárás lefolytatása, a védőeszközök biztosítása, a munkavállalók munkavédelmi oktatása, a 
kötelező orvosi vizsgálatra való küldés elrendelése  stb. 
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Az Ajánlás felhívja a figyelmet arra, itt nem a munka törvénykönyvében szabályozott munkál-
tatói jogokról van szó, hanem a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  ((MMvvtt..))    5544--5566..  §§--aaiibbaann  ffeellssoorroolltt  

jjooggkköörröökk részben vagy egészben történő gyakorlásáról.  
 

AAzz  MMvvtt..  aa  mmeeggvváállaasszztthhaattóó  kkééppvviisseellőőkk  sszzáámmáátt  nneemm  kkööttii  kköötteelleezzőőeenn  aazz  üüzzeemmii  ttaannááccssookkrraa  

vvoonnaattkkoozzóó  llééttsszzáámmookkhhoozz  ((MMtt..  4455..  §§)),,  aazzoonnbbaann  aa  BBiizzoottttssáágg  aajjáánnlljjaa  aazzookk  ffiiggyyeelleemmbbeevvéétteell--

éétt..    
 
A képviselőket lehetőleg olyan számban válasszák meg, amit a területen folyó tteevvéékkeennyysséégg 

jjeelllleeggee indokol, illetve aammeennnnyyiieenn eell  ttuuddjjáákk  llááttnnii a munkavédelmi képviseletet, és egyben 
érvényesüljön a gazdasági racionalitás is.  
 
A merev létszámhatárok elhagyása lehetővé teszi az egyeztetések során aa  vváállaasszzttáássii  kköörr--

zzeetteekk  rruuggaallmmaassaabbbb  kkiiaallaakkííttáássáátt.. A konkrét munkahely mérete, tagoltsága, szervezeti fel-
építése, tevékenysége, a foglalkoztatottak száma, stb. befolyásolhatja a megválasztható 
képviselők számát. Lehetséges, hogy eeggyy  vveezzeettőőhhöözz  ppaarrttnneerrkkéénntt ttööbbbb  mmuunnkkaavvééddeellmmii  

kkééppvviisseellőő  kkaappccssoollóóddiikk (például változó munkahelyek, műszakos munkavégzés, széttagolt 
munka), de az is előfordulhat, hogy egy képviselő több részegység partnereként (irodai, ke-
reskedelmi munka, stb.) működik. 
 
A mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  eeggyyéénniilleegg  kkeerrüüllnneekk  mmeeggvváállaasszzttáássrraa, vagyis ahány munka-
védelmi képviselőt kívánnak választani a munkáltatónál, annyi választási körzet kerül kialakí-
tásra. A választandó képviselők számát és a választási körzeteket a törvényi szabályozás 
betartásával, a korábbi évek ajánlásainak megfelelően, a mmuunnkkáállttaattóó vvéélleemméénnyyéénneekk kkiikkéé--

rréésséévveell  
 

– a munkahelyen már működő munkavédelmi bizottság esetében, a munkahelyen 
jelen lévő üzemi tanáccsal, illetve a képviselettel rendelkező szakszervezettel 
egyeztetve: aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg;  

– a munkahelyen már működő munkavédelmi kkééppvviisseellőőkk eesseettéébbeenn – ahol nem 
hoztak létre bizottságot -, az előbbiekben leírt egyeztetések után a mmuunnkkaavvééddeell--

mmii  kkééppvviisseellőőkk  eeggyyüütttteessee;  

– ahol még nincs munkavédelmi képviselet, de működik üzemi tanács és/vagy kép-
viselettel rendelkező szakszervezet, ott az üzemi tanács és/vagy  

– ahol sseemm munkavédelmi képviselet, sem üzemi tanács, sem szakszervezet nem 
működik, ott a mmuunnkkaavváállllaallóókk  ttööbbbbssééggee határozza meg.  

2. A munkavédelmi képviselők választásának szabályai  

Mvt. 70/A § (3) bekezdés…A munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása 
megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra 
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi b i-
zottság megalakításának lehetőségét is.”  

 

Személyi feltételek:  
 

Munkavédelmi képviselőnek az a ccsseelleekkvvőőkkééppeess  mmuunnkkaavváállllaallóó
11 választható, aki legalább 

66  hhóónnaappjjaa  áállll  mmuunnkkaavviisszzoonnyybbaann a munkáltatóval, és az adott telephelyen dolgozik.  
 

NNeemm  vváállaasszztthhaattóó képviselővé (Mt. 238. § (2) bekezdés) aki 
a) munkáltatói jogot gyakorol, 

                                                
11

 az a munkavállaló, akinek nem kell kikérnie törvényes képviselője engedélyét ahhoz, hogy munkaviszonyt 
létesítsen  - cselekvőképes munkavállaló (aki ilyen engedélyt köteles beszerezni: korlátozottan cselekvőképes)   
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b) a vezető hozzátartozója, 
c) a választási bizottság tagja. 

 

A hozzátartozó fogalmát az Mt. 294. § (1) bekezdésének b) pontja határozza meg:  
 

b) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a házastárs egyeneságbeli rokona, az 
örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha és a nevelőszülő, a 
testvér, valamint az élettárs, 

 

MMuunnkkáállttaattóóii  jjooggnnaakk minősül a munkaviszony létesítése, megszüntetése vagy kártérítési 
felelősség megállapítása. 
 
A munkavédelmi törvény (Mvt.) 70/A. § is tartalmaz − a munka törvénykönyvével azonos 
tartalmú – szabályokat a munkavédelmi képviselő megválasztására vonatkozóan.  
 

Mvt. 70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők 
szerint - képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani: 

a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol az Mt. 
hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás megtartásának 
lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége 
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a mun-
kavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács vagy 
ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kap-
csolatos, a) pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli 
c) az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem 
kerül sor munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a 70. §-ban meghatáro-
zottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia 
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt vá-
lasztani, ha az 54-56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az 
önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik. 

(2) Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 
hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az újonnan 
alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya időtartamát feltételként 
nem kell figyelembe venni. 
(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A 
megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A 
munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának 
rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízott-
ra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi munkavédelmi 
bizottság megalakításának lehetőségét is. 

 
Szavazás 

Mvt. 70/A. § (3) bekezdés “A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szava-
zással négy évre választják.”  

 

Választható és választásra jogosultak jegyzéke 
Mt. 241. § A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók névsorát a választási 
bizottság állapítja meg és a választást megelőzően legalább ötven nappal teszi közzé. Az eh-
hez szükséges adatokat a választási bizottság kérésére, öt napon belül a munkáltató adja 
meg. 

3. Választási bizottság létrehozása, tevékenysége (Mt. 240−244. §-ai alapján) 

A választás előkészítése, lebonyolítása, valamint a választási eljárás részletes szabályainak 
megállapítása a választási bizottság feladata 
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A választási bizottság létrehozásának szabályai.  
 
A jjeellööllééss  ééss  aa  vváállaasszzttááss lebonyolítására a választásra jogosult munkavállalók közül legké-
sőbb a választást 6600  nnaappppaall  mmeeggeellőőzzőőeenn  vváállaasszzttáássii  bbiizzoottttssáággoott kell létrehozni. A válasz-
tási bizottság létszáma 3 fő.  
 
Nem lehet a választási bizottság tagja, aki az üzemi tanács tagja. 
 
A választási bizottság tagja tevékenysége ellátásának tartamára mentesül a munkavégzési 
kötelezettsége alól. Erre az időre távolléti díj illeti meg. 
 
A választási bizottságot, ahol már működik/működnek üzemi tanács(ok) az üzemi tanács, 
üzemi tanács hiányában a munkavállalók hozzák létre. 

  
Egyik felfogás szerint választási bizottságnak mmiinnddeenn  oollyyaann  tteerrüülleetteenn  mműűkkööddnniiee kell, ahol 

kkééppvviisseellőő(ke)t vváállaasszzttaannaakk, egy másik vélemény azt mondja ki, hogy munkáltatónként 
elégséges egy választási bizottság is.  
 

4.  Jelöltállítás szabályai (Mt. 242. §) 

 
Jelöltet állíthat a választásra jogosult mmuunnkkaavváállllaallóókk legalább 1100%%--aa vagy 5500 vváállaasszzttáássrraa 

jjooggoossuulltt mmuunnkkaavváállllaallóó vagy a munkáltatónál képviselettel rendelkező sszzaakksszzeerrvveezzeett. 
 
A választási bizottság a jjeellöölltteett a választást megelőzően legalább 30 nappal nnyyiillvváánnttaarrttááss--

bbaa vveesszzii,, és ezt kköözzzzéétteesszzii. 
 
A jjeellööllttlliissttáátt a választási bizottság a választást megelőzően legalább 5 nappal közzéteszi. 
 
A jjeellööllttáállllííttááss eerreeddmméénnyyeess, ha a jelöltek száma az üzemi tanácsba választható tagok szá-
mát eléri. EErreeddmméénnyytteelleenn jelöltállítás esetén a jelöltállítási időszakot legfeljebb 1155 nnaappppaall 
meg kell hhoosssszzaabbbbííttaannii. 
 
 

5.  A választás/szavazás szabályai.  
 
Jóllehet, az új munka törvénykönyve nem ad olyan részletes választási szabályokat, mint az 
előző, de néhány szabályát érdemes megtartani. Ezért csak javaslatot tehetünk pl. a szava-
zólapokkal kapcsolatban. Ezeket a szabályokat azért érdemes megtartani, hogy a választási 
bizottság(ok) azonos, átlátható szabályokat kövessen (kövessenek).  
 
A vváállaasszzttáássii  bbiizzoottttssáágg – a jelöltlistának megfelelően – elkészítteti a sszzaavvaazzóóllaappookkaatt. A 
szavazólapra a jelöltek a nneevvüükk  sszzeerriinnttii  AABBCC  ssoorrrreennddbbeenn  kkeerrüüllnneekk  ffeell. A szavazólapon a 
szakszervezet által állított jelölt neve mellett ajánlott a szakszervezet nevét is fel kell tüntetni.  
 
A választási bizottság gondoskodik a sszzaavvaazzááss mmeeggsszzeerrvveezzéésséérrőőll, a sszzaavvaazzaattsszzeeddőő bbii--

zzoottttssáággookk összeállításáról. A szavazatszedő bizottság tagjait a választási bizottság kéri fel. 
Saját döntése alapján saját tagjait is felkérheti, vagy átvállalhatja a szavazás lebonyolítását.  
 
Az üzemi tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják. A választásra jogosult 
munkavállalónak egy szavazata van. 
 
A választás eredményét a választási bizottság állapítja meg. A választási bizottság jjeeggyyzzőő--

kköönnyyvveett készít. Ennek tartalmaznia kell különösen 
a) a választásra jogosultak számát, 
b) a szavazáson részt vevők számát, 
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c) a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát, 
d) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát, 
e) a megválasztott üzemi tanácstagok és póttagok nevét, 
f) a választással összefüggő esetleges vitás ügyet és az ezzel kapcsolatos döntést. 

 
A választási jegyzőkönyvet a választási bizottság haladéktalanul közzéteszi. 
 
Az üzemi tanács megbízatása a választási jegyzőkönyv közzétételét követő munkanapon 
kezdődik. 
 
a) Érvénytelen szavazás (Mt. 245 – 247. §)  
 
Érvénytelen a szavazat, ha 

a) nem az előírt módon adták, 
b) nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le, 
c) a megválasztható tagok számánál több jelöltre adtak szavazatot. 

 
Az üzemi tanács megválasztott tagjának – a megválasztandó üzemi tanácstagok (illetve érte-
lemszerűen a munkavédelmi képviselők) számának megfelelően −azokat kell tekinteni, akik 
a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 %-át megsze-
rezték. Szavazategyenlőség esetén a munkáltatóval fennálló hosszabb munkaviszonyt kell 
figyelembe venni. Az üzemi tanács póttagjának kell tekinteni azt, aki az érvényesen leadott 
szavazatok legalább 20 %-át megszerezte. 
 
A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Eb-
ből a szempontból − feltéve, ha a választáson nem vett részt −nem kell figyelembe venni azt 
a választásra jogosult munkavállalót, aki a választás időpontjában 

a) keresőképtelen beteg, 
b) fizetés nélküli szabadságon van. 

 
Érvénytelen választás esetén a választást 90 napon belül meg kell ismételni. Új választást 
30 napon belül tartani nem lehet. 
A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada 
részt vett. Üzemi tanácstaggá/munkavédelmi képviselővé megválasztottnak azt a jelöltet kell 
tekinteni, aki a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 
harminc százalékát megszerezte. Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb üzemi ta-
nácsi választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani. 
 

bb))  EErreeddmméénnyytteelleenn  sszzaavvaazzááss  ((MMtt..  224488..  §§))  
 
Eredménytelen a választás, ha a − munkáltatóra meghatározott üzemi tanácsra (munkavé-
delmi képviselőre) megadott számú − jelöltek nem kapták meg a leadott szavazatok 30%-át. 
 
A leadott szavazatok 30 %-át elért jelölteket megválasztott üzemi tanácstagnak kell tekinteni. 
A fennmaradó helyekre 30 napon belül új választást kell tartani. Az új választáson a válasz-
tást megelőző 15 új jelöltek is állíthatók. 
 
A megismételt választás érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint egyharmada 
részt vett. Üzemi tanácstaggá megválasztottnak azokat a jelölteket kell tekinteni, akik a le-
adott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 %-át megszerez-
ték. 
 
Az üzemi tanács póttagjának kell tekinteni, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább 15 
%-át megszerezte. 
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Ha a megismételt választás érvénytelen, újabb üzemi tanácsi választást legkorábban egy év 
elteltével lehet tartani. 
 

6. Eljárás vita esetén.  
  
A munkavállaló, a munkáltató, továbbá a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszer-
vezet a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményének megállapításával kap-
csolatban az Mt. 289. §-ban foglalt, a munkajogi vitára vonatkozó szabályok szerint bíróság-
hoz fordulhat. 
 

289. § (1) A munkáltató, az üzemi tanács vagy a szakszervezet a tájékoztatásra vagy a konzultá-
cióra vonatkozó szabály megszegése miatt öt napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
(2) A bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban határoz. A bíróság határozata ellen a köz-
léstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A másodfokú bíróság tizenöt napon be-
lül határoz. 

 

 

7. A képviselői mandátum megszűnése (Mt. 255−257.§) 
 
A munkavédelmi képviselő mmeeggbbíízzaattáássaa mmeeggsszzűűnniikk:  

– cselekvőképességének elvesztésével (Mt. 238.§ (1) bekezdés) 
–  egy másik telephelyre kerül (Mt. 238.§ (1) bekezdés) 
–  üzemi tanács megszűnésével 
– munkáltatói jogok gyakorlójává válik (Mt. 238.§ (2) bekezdés) 
– visszahívással,  
– lemondással, 
– a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozójává válik (Mt. 238.§ (2) bekezdés) 
– a választási bizottság tagjává válik (Mt. 238.§ (2) bekezdés) 

 

Az üzemi tanács tagjának visszahívásáról szavazást kell tartani, ha ezt a választásra jogo-
sult munkavállalók legalább harminc százaléka írásban indítványozza.  
 
A szavazás érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett.  
A visszahíváshoz a leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. 
 
Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető. 
 
Az üzemi tanács tagjának visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni. 
 
A munkavédelmi képviselet mmaannddááttuummaa ugyancsak mmeeggsszzűűnniikk, ha  

– a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, illetve a telephely (részegység, üzem-
igazgatóság, stb.) megszűnik,  

– több munkáltató vagy telephely egyesülése (összevonása) következtében a mun-
káltatónál vagy a telephelyen több munkavédelmi képviselő működne,  

– a munkáltató vagy telephely szétválása esetén.  
 
A munkavédelmi képviselő mandátumának megszüntetésétől számított hháárroomm hhóónnaappoonn 

bbeellüüll – kivéve, ha az a mandátuma lejárta miatt, illetve a munkáltató jogutód nélküli meg-
szűnése miatt szűnt meg – úújj  kkééppvviisseellőő  vváállaasszzttáásstt  kkeellll  ttaarrttaannii..  
 
Az üzemi tanács tagja/munkavédelmi képviselő megbízatásának megszűnése esetén, az 
üzemi tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben ppóóttttaaggoott  kkeellll  

bbeehhíívvnnii.. 
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9.  A munkahelyi munkavédelmi bizottság  
 

Mvt. 70/A § (4) bekezdés „Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma 
eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: 
bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi kép-
viselőt megillető jogokat – ha azok a munkavállalók összességét érintik – a 

bizottság gyakorolja.”  
 

AA  mmuunnkkaahheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáággookk  llééttrreehhoozzáássaa  

    
A munkáltatónál eeggyy vvaaggyy  ttööbbbb  mmuunnkkaahheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg hozható létre. Ha a 
munkahelyen mmeeggvváállaasszzttootttt mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  sszzáámmaa legalább hháárroomm, munka-
helyi mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáággoott  hhoozzhhaattnnaakk  llééttrree. A bizottság létszámát a törvény nem 
szabályozza. A munkáltatóval történő egyeztetés során célszerű olyan létszámú bizottságot 
kialakítani, amelyben biztosított a területek létszámarányos képviselete és a racionális mű-
ködtetés feltétele.  
 
Azoknál a munkáltatóknál, ahol több oollyyaann  rréésszzeeggyysséégg  vvaann (telephely, fióktelep, részleg, 
üzemigazgatóság, divízió stb.), amelyek élén mmuunnkkáállttaattóóii  jjooggkköörrtt  ggyyaakkoorrllóó,,  ss  eezz  áállttaall  

mmuunnkkaavvééddeellmmii  jjooggoossííttvváánnnnyyaall  iiss  rreennddeellkkeezzőő  vveezzeettőőkk  áállllnnaakk, és az egységnél legalább 
három munkavédelmi képviselőt választottak, indokolt létrehozni a hheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  

bbiizzoottttssáággookkaatt.  
 
A bizottság llééttsszzáámmáátt úgy célszerű kialakítani, hogy annak munkájában valamennyi képvi-
selt terület képviselője jelen legyen. E helyi bizottságok gyakorolják a képviselői jogokat, ha 
azok az érintett munkavállalók összességét vagy jelentős részét érintik.  
 
Amennyiben egy munkáltatónál több helyi munkavédelmi bizottságot alakítottak, indokolt 
létszámarányos ddeelleeggáálláássssaall  llééttrreehhoozznnii  aa  kköözzppoonnttii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáággoott, biztosítva 
valamennyi helyi bizottság képviseletét. A központi munkavédelmi bizottság a munkáltató 
vezetőjének partnere. Gyakorolja a képviselőket megillető jogokat, ha azok a munkáltatónál 
foglalkoztatott valamennyi dolgozót vagy munkavállalók nagy részét érintik. Koordinálja a 
helyi munkavédelmi bizottságok tevékenységét, azok munkáját illetően döntést nem hozhat.  
 
 AA  mmuunnkkaahheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg  mműűkkööddééssee  ((MMvvtt..  7700//AA..  §§--aa  aallaappjjáánn))  

  
Munkavédelmi bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat –  
ha azok a munkavállalók összességét érintik – a bizottság gyakorolja. A bizottság tárgyalá-
sán – a bizottság kezdeményezésére – a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízott-
ja köteles részt venni.  
 
A munkahelyi munkavédelmi bizottság létrejöttét követő tizenöt napon belül aallaakkuullóó  üülléésstt 
tart, és tagjai közül elnököt, esetleg alelnök(ök)et választ.  
 
A bbiizzoottttssáágg akkor hhaattáárroozzaattkkééppeess, ha ülésén a tagok több mint a fele részt vesz. Az ülésen 
a tagok csak személyesen vehetnek részt. A bizottság határozatait szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
 
A bbiizzoottttssáágg  üülléésseeiitt szükség szerint tartja. A bizottságot az elnök hívja össze. Minden eset-
ben össze kell hívni, ha ezt valamely tag vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri. “ A 
bizottság  ttáárrggyyaalláássáánn – a bizottság kezdeményezésére – a mmuunnkkáállttaattóó vagy hatáskörrel 
rendelkező megbízottja kköötteelleess  rréésszztt  vveennnnii.. (Mvt. 70/A. § (5) bekezdés). 
 
A munkáltatónak bbiizzttoossííttaanniiaa kell annak lehetőségét, hogy a bizottság az általa szükséges-
nek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a 
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munkáltatónál szokásos vagy más megfelelő módon közzé tehesse. A mmuunnkkáállttaattóó biztosítja 
a mmuunnkkaavvééddeellmmii képviselő választásnak a képviselők és a bizottság(ok) mműűkkööddéésséénneekk 

iinnddookkoolltt és sszzüükkssééggeess kkööllttssééggeeiitt. Ennek mértékét a munkáltató és a bizottság közösen 
állapítja meg. Vita esetén egyeztetésnek van helye. A bizottság mműűkkööddéésséénneekk részletes 

sszzaabbáállyyaaiitt – a saját maga által elfogadott – üüggyyrreennddjjee állapítja meg.  
 
A többször hivatkozott AAjjáánnllááss  aazztt  mmoonnddjjaa,,  hogy javítja az együttműködést, ha a képviselők, 
illetve a bizottság jogosítványainak gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolat-rendszerét 
érintő kkéérrddéésseekkeett, a mmuunnkkáállttaattóóvvaall kköözzöösseenn kkiiaallaakkííttootttt mmeeggáállllaappooddáássbbaann rögzítik.   
 
 AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő,,  bbiizzoottttssáágg  jjooggoossííttvváánnyyaaii  ééss  kköötteelleezzeettttssééggeeii  
 

Mvt. 5. § “E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a 
munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők joga-
it és kötelezettségeit, nem érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban – 
így különösen az Mt.- ben, a köztisztviselők jogállásáról, illetve a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló törvényekben – szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.”  

 
Az Mvt. felhatalmazása alapján a munkavédelmi képviselő és a bizottság széles körű jogok-
kal és jogi eszközökkel rendelkezik. Így rendelkeznek ttáájjéékkoozzóóddáássii,,  ttáájjéékkoozzttaattáásstt  kkéérrőő,,  

vvéélleemméénnyyeezzééssii,,  kkoonnzzuullttáácciióóss,,  rréésszzvvéétteellii,,  ddöönnttééss--eellőőkkéésszzííttééssii,,  kkeezzddeemméénnyyeezzééssii  jjooggggaall..    

  
Ezek az Mvt. 70-74. §-aiban, valamint az Mvt. egyes joghelyein, az adott témához kapcsoló-
dóan ggaarraannttáálljjáákk  aa  jjooggggyyaakkoorrlláásstt. Például az Mvt. 54. § (7) bekezdés d) pontjában: “új 
technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munka-
védelmi képviselőkkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit.”  
 

Mvt. 71. §-a “A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkálta-
tónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell 
működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, il-
letve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egy-
más részére megadniuk.”  
 

AAzz  MMvvtt..  eezzeenn  mmeeggffooggaallmmaazzáássaa  aa  kkééppvviisseellőő  ((bbiizzoottttssáágg))  ééss  aa  mmuunnkkáállttaattóó  kkaappccssoollaattáábbaann  

iirráánnyyaaddóó  eellvvnneekk  tteekkiinnttii::  

  
– a kiegyensúlyozott, kölcsönös, partneri eeggyyüüttttmműűkkööddéésstt,  
– a folyamatos és konkrét eeggyyeezztteettéésstt,  
– a kölcsönös rendeltetésszerű jjooggggyyaakkoorrlláásstt,  
– a felek ffeelleellőőssssééggéénneekk elhatárolását, egymás segítését. 

 
A munkavédelmi képviselő kötelezettségei egyben ffeellaaddaattookkaatt is jelentenek. Tevékenysége 
egyrészt jogérvényesítési feladat, másrészt érdekérvényesítési teendő. EElljjáárráássii  kköötteelleezzeetttt--

ssééggee keretében a megválasztását követően a munkavállalók érdekében gondosan eljárni a 
munkáltatónál.  
 
A választókkal való kkaappccssoollaattttaarrttáássii kköötteelleezzeettttssééggee keretében a munkavállalók kezdemé-
nyezéseit megvizsgálni, az indokoltakat továbbítani a munkáltatónak, valamint a munkaválla-
lókat tájékoztatni a rendelkezésére álló ismeretekről, véleményekről, információkról.  
 

AA  rreennddeelltteettéésssszzeerrűű jjooggggyyaakkoorrllááss keretében lehetőség szerinti együttműködés kialakítása a 
munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is. Így a munkáltató alapdokumentumai-
nak, működési rendjének tiszteletben tartása, szakszerű, megalapozott álláspont kialakítása, 
a költségek, a munkaidő ráfordítások stb. reális mérlegelése, a hatósághoz fordulás komoly 
fajsúlyú ügyekre történő korlátozása stb.  
 



 

 

39 

A ttiittookkvvééddeellmmii  kköötteelleezzeettttsséégg keretében a működése során tudomására jutott adatokat, 
tényeket csak a munkáltató írásbeli engedélyével, jogos gazdasági érdekeinek veszélyezte-
tése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvános-
ságra (Mt. 10 §.) Ez éppen úgy vonatkozik például a munkáltató fejlesztési, beruházási, stra-
tégiai elképzeléseire, gazdasági mutatóira, pénzügyi helyzetére, mint a munkavállaló egész-
ségi állapotára, családi viszonyaira.  
 
A munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban kköötteelleess ppáárrttaattllaann magatartást ttaannúússííttaa--

nnii. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja, és nem 
akadályozhatja. A sztrájkban részt vevő képviselő megbízatása a sztrájk idejére szünetel.  
 
A kköötteelleezzeettttssééggeekk  mmeeggsszzeeggééssee jjoogghhááttrráánnnnyyaall, esetleg konkrét sszzaannkkcciióókkkkaall is járhat. A 
választó munkavállalók sszzáámmoonn kérhetik a képviselőtől a végzett munkát, a jogok érvényesí-
tését és betartását (felszólítás, visszahívás stb.). A munkáltató pedig ssúúllyyooss  jjooggsséérrttééss  eessee--

ttéénn  eellzzáárrkkóózzhhaatt  aa  kkééppvviisseellőővveell  vvaallóó  eeggyyüüttttmműűkkööddééssttőőll, ttiittookkvvééddeelleemm megsértése esetén 
pedig ppoollggáárrii, bbüünntteettőő, sszzaabbáállyysséérrttééssii igénnyel léphet fel az illetékes bíróságnál vagy ha-
tóságnál. 

  

66..33    AA  ppaarriittáássooss  mmuunnkkaavvééddeellmmii  tteessttüülleett  aa  mmuunnkkaahheellyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbii--
zzoottttssáágg    
 

MMvvtt..  7700//BB  §§  ((11))  bbeekkeezzddééss “Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak 
száma legalább ötven fő, és munkavédelmi képviselők működnek, munkáltatói 
szinten paritásos munkavédelmi testület működik, amelyben egyenlő számban 
vesznek részt a munkavállalók és a munkáltatók képviselői.” 

  

AA  tteessttüülleett  mműűkkööddtteettéésséénneekk  iinnddookkoollttssáággaa  
 
A paritásos munkavédelmi testület létrehozásának elsődleges célja a munkáltató és a mun-
kavállalók között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcso-
latos, valóságos és hatékony mmuunnkkaahheellyyii  ffoollyyaammaattooss  ppáárrbbeesszzéédd, ddöönnttééss-eellőőkkéésszzííttééss in-
tézményes fórumának megteremtése. A testületet a legalább ötven főt foglalkoztató munkál-
tatónál hozzák létre. 

A testület létrehozása, működése az Mvt. 70/B. § (2) – (6) bekezdései alapján 

 
“(2 ) A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, valamint pót-
tagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag 
megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén helyére lép. 
(3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a 70/A. § (1) bekezdése a) 
pontja szerint megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelö-
lik. A munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szavazás lebonyolításának 
feltételeit. 
(4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188. 
§), továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (in-
tézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányu-
ló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres 
munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület mun-
kájában. 
(5)A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól. 
(6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakoro l-
ják. A testület rendes és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, va-
lamint a visszahívás feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a 
testület tevékenységégével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a 
munkáltató állapodnak meg. A testület működésének feltételeit a munkáltató biztosítja.” 
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A kköözzaallkkaallmmaazzoottttii, kköözzttiisszzttvviisseellőőii területen, azoknál a munkáltatóknál, ahol legalább ötven 
főt foglalkoztatnak, és működik munkavédelmi képviselet, vagy a munkavállalók választanak 
munkavédelmi képviselő(ke)t, sszziinnttéénn  iinnddookkoolltt  bbiizzttoossííttaannii  aa  tteessttüülleett  mműűkkööddéésséétt..  
 
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 1994−es aajjáánnlláássaaii és ttáájjéékkoozzttaattáássaa:  
 
A tteessttüülleett csak önálló jogi személyiségű társaságok, intézmények öösssszzmmuunnkkáállttaattóóii sszziinntt--

jjéénn működik. A testületnek a munkavállalói és a munkáltatói oldalán aazzoonnooss számú rreennddeess, 
valamint ppóóttttaaggjjaaii vannak. A ppóóttttaagg írásbeli meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes 
tagot (szavazati joggal bír), illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen ok miatti meg-
szűnése esetén helyére lép.  
 
A tteessttüülleett llééttsszzáámmáárróóll az Mvt. nem rendelkezik, az az egyeztetések során alakítható ki. 
Tekintettel arra, hogy egy testületről van szó, indokolt a testület legkisebb létszámát négy 
főben megjelölni: kkéétt  ffőő  kkééppvviisseellőő,,  kkéétt  ffőő  mmuunnkkáállttaattóóii  ddeelleeggáálltt,,  vvaallaammiinntt  aa  ppóóttttaaggookk..    A 
testületbe a munkavállalók képviselőit – rreennddeess és ppóóttttaaggoott – a megválasztott munkavé-
delmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján delegálják. Egyben kijelölik a mmuunnkkaavvááll--

llaallóóii oldal vezetőjét, aki a rroottáácciióó során a testület elnöki tisztét betölti.  
 
A mmuunnkkáállttaattóó kköötteelleess a testületbe ddöönnttééssrree  jjooggoossuulltt  vveezzeettőő  áálllláássúú  mmuunnkkaavváállllaallóótt (Mt. 
208−209. §-a) delegálni. Az Mt. szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, 
valamint helyettese. A munkáltató vveezzeettőőjjee ssaajjáátt mmaaggaa, vagy sszzaakkiirráánnyyúú hheellyyeetttteessee útján 
vesz részt a testületben. A testület munkájában ezen túl ddeelleeggáállttkkéénntt részt vesz a munkálta-
tóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakember 
(munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági stb.), valamint irányításra jogosult 
munkairányító(k) (középvezető stb.) a munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szol-
gáltatást – munkabiztonságit, foglalkozás-egészségügyit stb. – nyújtó sszzaakkeemmbbeerreekk mmeegghhíí--

vvoottttkkéénntt, azaz ttaannááccsskkoozzáássii jjooggggaall kköötteelleezzőőeenn vesznek részt a testület munkájában.  
 
A testület eellnnöökkii tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői ffeellvváállttvvaa gyakorol-
ják. Célszerű, ha a rroottáácciióóss periódus legalább eeggyy  éévvrree  tteerrjjeedd ki.  
A törvény hatálybalépése előtt megválasztott munkavédelmi képviselő és létrejött mmuunnkkaahhee--

llyyii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbiizzoottttssáágg esetében – ha még van kellő idő a működésre – bbáárrmmiikkoorr 

llééttrreejjööhheett a testület, de annak mandátuma a képviselők megbízatásának idejéig érvényes. 

  

AA  ppaarriittáássooss  tteessttüülleett  ffeellaaddaattaaii  

MMvvtt..  7700//BB  §§  ((77))  bbeekkeezzddééssee „A testület az egészséget nem veszélyeztető és bizton-
ságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében 

“a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi mun-
kavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges 
intézkedéseket;”  

A munkavédelmi helyzet és tevékenység évenkénti kötelező áttekintése mellett indokolt a 

tteessttüülleett üülléésséénn mmeeggttáárrggyyaallnnii a munkáltató mmuunnkkaavvééddeellmmii  hheellyyzzeettéétt érintő vagy befolyá-
soló jelentősebb események ttaappaasszzttaallaattaaiitt és a teendő iinnttéézzkkeeddéésseekkeett. Ilyen lehet például 
a rreennddkkíívvüüllii esemény, hhaalláállooss bbaalleesseett, ffeellüüggyyeelleettii eelllleennőőrrzzééss. A felek által kezdeménye-
zett témákat is ajánlott a testületi ülésen megvitatni.  
 
A munkáltató kköötteelleessssééggee egy egységes és átfogó mmeeggeellőőzzééssii ssttrraattééggiiaa kialakítása, amely 
kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a 
szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására. (Mvt. 54. § (1) bekezdés g) 
pontja).A munkáltató saját elhatározásából, vagy a munkavédelmi képviselő (bizottság) ja-
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vaslatára a ppaarriittáássooss tteessttüülleett áálllláássffooggllaalláássaa nyomán (Mvt. 74. §) munkahelyi munkavé-
delmi pprrooggrraammoott készíthet, s ez kerülhet a testület elé.  
 
A testület ffeellaaddaattaa, hogy a munkáltatónál kiadásra kerülő, a munkavédelmet érintő vvaallaamm--

eennnnyyii bbeellssőő  sszzaabbáállyyzzaattrróóll, valamint mmuunnkkaavvééddeellmmii ttáárrggyyúú mmuunnkkaauuttaassííttáássrróóll kkiiaaddááss előtt 
állást foglaljon.  
 
Amennyiben a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményei megvalósításának módját mmuunnkkaavvééddeellmmii sszzaabbáállyyzzaattbbaann határozza meg, 
annak kkiiaaddáássááhhoozz változatlanul a mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő (bizottság) eeggyyeettéérrttééssee sszzüükk--

ssééggeess. (Mvt. 72. § (4) bekezdés Ebben az esetben ki kell alakítani aazztt  aazz  eelljjáárráássii  sszzaabbáállyytt,,  

mmiisszzeerriinntt  aa  tteessttüülleett  eeggyyeezztteettőő  ééss  ddöönnttééss--eellőőkkéésszzííttőő  sszzeerreeppee  iiss  éérrvvéénnyyeessüüll,,  ddee  aa  kkééppvvii--

sseelleett  eeggyyeettéérrttééssii  jjooggoossííttvváánnyyaa  ssee  ccssoorrbbuulljjoonn.  

 

66..44  AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  ((mmuunnkkaavvééddeellmmii))  bbiizzoottttssáágg  mműűkkööddéésséénneekk  
ffeellttéétteelleeii      

 
MMvvtt..  7755..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééss “A munkáltatónak biztosítania kel l a feltételeket annak érdekében, hogy 
a munkavédelmi képviselő a jogot gyakorolhassa, így különösen: 

a. a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett mmuunnkkaaiiddőő-kkeeddvveezzmméénnyytt, 
amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a hhaavvii mmuunnkkaaiiddeejjee lleeggaalláábbbb  

1100  %%--aa  ;;  
b. a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továb-

bá a vonatkozó sszzaakkmmaaii eellőőíírráássookkaatt;  

cc..  egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább 

1166  óórrááss  kkééppzzééssbbeenn,, ezt követően évente lleeggaalláábbbb  88  óórraa  ttoovváábbbbkkééppzzééssbbeenn  vvaallóó  rréésszz--

vvéétteell  lleehheettőőssééggéétt..””    

TTeecchhnniikkaaii feltételek, sszzaakkmmaaii eellőőíírráássookk alatt éretjük pl. szakirodalom, közlöny, szakmai 
tanácskozásokon való részvétel stb. biztosítását, továbbá a működési, technikai, anyagi fel-
tételeket (pl. terem, postaköltség, sokszorosítás, egyéni védőeszköz stb.)  
 
A törvényszövegben szereplő “kküüllöönnöösseenn” kifejezés azt jelenti, hogy a leírt biztosítandó fel-
tételeken túl a felek további lehetőségekben megállapodhatnak. A “lleeggaalláábbbb” szó pedig arra 
utal, hogy ez a kötelező minimum.  
A felek a kedvezmény mértékében az Mvt.-ben szereplő minimumtól eltérően, kkeeddvveezzőő iirráá--

nnyyúú  mméérrttéékkbbeenn  iiss megállapodhatnak. Tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai egyben képvi-
selők is, a bizottság működtetésénél csak a felmerülő pplluusszz iiggéénnyyeekk fogalmazhatók meg. A 
testület működésének feltételeit a munkáltatónak kell biztosítani. A feltételekről szóló egyez-
kedés eredményét ajánlott íírráássooss mmeeggáállllaappooddáássbbaann rögzíteni.  
 

66..55  AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  jjooggii  vvééddeellmmee  
 

  A képviselői munka ütközéssel, vitával járó megbízatás. A képviselői megbízatás csak 
akkor lehet eredményes, ha a tevékenység megfelelő partnerséget, a jog pedig megfe-
lelő vvééddeellmmeett kínál részére. 
 

MMuunnkkaajjooggii  vvééddeelleemm  
 

MMvvtt..  7766..  §§  ((11))  AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőtt  ((bbiizzoottttssáággoott))  jjooggaaii  ggyyaakkoorrlláássaa  mmiiaatttt  hhááttrráánnyy  

nneemm  éérrhheettii..  
 

§§  
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A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények 
nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megálla-
pított munkajogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni. 
 
A mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  mmuunnkkaajjooggii  vvééddeellmméérree a választott szakszervezeti tisztségvise-
lőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb 
szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megvá-
lasztó munkavállalókat kell érteni. 
 

MMtt..  227733  §§  −−  aa  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ttiisszzttssééggvviisseellőőkk  mmuunnkkaajjooggii  vvééddeellmmee 
 

A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a megválasztott 
szakszervezeti tisztségviselő  
 

– munkaviszonyának felmondással történő megszűntetéséhez, vagy  
–  a munkaszerződésétől eltérően más munkakörben vagy más munkahelyen törté-

nő foglalkoztatásához 
 

A közvetlen felsőbb szakszervezetnek 8 napon belül közölnie kell − indoklással együtt − ál-
láspontját a tervezett intézkedéssel kapcsolatban. E határidő elmulasztása esetén úgy kell 
tekinteni, mintha egyetértene a tervezett intézkedéssel. 
 
A védelemben részesített szakszervezeti tisztségviselők száma attól függ, hogy az öönnáállllóó--

nnaakk mmiinnőőssüüllőő tteelleepphheellyynneekk a megelőző naptári évben mennyi volt az ááttllaaggooss  ssttaattiisszzttiikkaaii 

llééttsszzáámmaa. 
 
Ezen felül a munkáltatónál képviselettel rendelkező sszzaakksszzeerrvveezzeett is mmeeggjjeellööllhheett mmuunnkkááll--

ttaattóónnkkéénntt 11  ffőő  sszzaakksszzeerrvveezzeettii  ttiisszzttssééggvviisseellőőtt, akit munkajogi védelem illet meg, ezt a jelö-
lést a munkáltatónak kell benyújtani:  
 

 
A telephelyen  

a munkavállalók 
megelőző naptári  

évre számított 
átlagos statiszti-
kai létszáma (fő) 

munkajogi védelemben  
részesíthető szakszervezeti tisztségviselők száma 

(fő) 

 
telephelyenként 

legfelsőbb 
szerv által 
megjelölt 

védelemben 
részesíthető  

összesen  
 

-500 1 1 2 

500-1000 2 1 3 

1001-2000 3 1 4 

2001-4000 4 1 5 

4001- 5 1 6 

 
 

A vvééddeelleemm  aa  kkééppvviisseellőőtt  mmeeggbbíízzaattáássáánnaakk  iiddeejjéérree, illetve annak megszűntetését követő ffééll  

éévvrree  iilllleettii  mmeegg, feltéve, hogy ttiisszzttssééggéétt  lleeggaalláábbbb  ttiizzeennkkéétt  hhóónnaappoonn  áátt  bbeettööllttööttttee. A mun-
kajogi védelem szabályainak megsértése esetén a kkééppvviisseellőő bírói úton mmuunnkkaaüüggyyii  jjooggvviittáátt 
kezdeményezhet.  
 

MMuunnkkaaüüggyyii  eelllleennőőrrzzééss  aallkkaallmmaazzáássáávvaall  éérrvvéénnyyeessíítteetttt  vvééddeelleemm  
 
A munkaügyi ellenőrzés (1996. évi LXXV. törvény) kkiitteerrjjeedd a munkavédelmi képviselő mmuunn--

kkaajjooggii védelmére, valamint kedvezményére vonatkozó szabályok megtartására is (3. § (1) 
bekezdés m) pontja). A bbeejjeelleennttééssrree lefolytatott munkabiztonsági és munkaügyi felügyelői 
eljárás során, ha indokolt, a ffeellüüggyyeellőő ééllhheett  a ffiiggyyeelleemmffeellhhíívváássssaall vagy hhaattáárroozzaatthhoozzaattaall--
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llaall, amelyben a hiányosság megszüntetésére kötelezi a munkáltatót súlyos és kirívó esetben 
(például a munkavédelmi képviselet ellehetetlenítése, felszámolása) munkaügyi bírság is 
kiszabható, amelynek összege 3300  eezzeerr  ffoorriinnttttóóll  aa  1100  mmiilllliióó  ffoorriinnttiigg terjed. 
 

A kollektív munkaügyi vita lehetősége 
 
Meghatározott esetekben (Mt. 291−293. §-ai) mmóódd  nnyyíílliikk  kkoolllleekkttíívv  mmuunnkkaaüüggyyii  vviittaa alkal-
mazására is. Így például: nem megfelelő mértékű, a munkáltató által biztosított képviselői 
működési feltétel, továbbá bbáárrmmiillyyeenn eeggyyeeddii,,  jjooggvviittáánnaakk  nneemm  mmiinnőőssüüllőő üüggyybbeenn, ha a fe-
lek ezt az eljárást írásban is megfelelőnek tartják, ddöönnttőőbbíírróótt vehetnek igénybe (például: a 
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat – MKDSZ – részéről).  

 

66..66  MMuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  kkééppzzééssee,,  ttoovváábbbbkkééppzzééssee  
 

A munkavédelmi képviselők képzési, továbbképzési lleehheettőőssééggeeii, ffeell--

ttéétteelleeii kkoorrsszzeerrűűssööddtteekk. Az egy választási ciklusban lleeggaalláábbbb  4400  óórráárraa  

nnöövveekkeeddeetttt  iiddőőkkeerreett lehetőséget ad az “indító” képzésre és az éven-
kénti továbbképzésre. Biztosítja azokat az alapismereteket, amelyek 
alapján a képviselő “partnerként” tudjon részt venni a közös munkában.  
 
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága által ajánlott mmóóddsszzeerreekk, ffoorrmmáákk 

pedig kellő rruuggaallmmaassssáággoott nyújtanak a képzés-továbbképzés megvalósítására, a munkálta-
tók számára is elfogadható ésszerű megoldásokra.  
 
Az Mvt. 75. §-a (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy “eeggyy  vváállaasszzttáássii  cciikklluussbbaann,,  aa  kkééppvviisseellőő  

mmeeggvváállaasszzttáássáátt  kköövveettőő  eeggyy  éévveenn  bbeellüüll  lleeggaalláábbbb  1166  óórrááss  kkééppzzééssbbeenn,,  eezztt  kköövveettőőeenn  éévveenn--

ttee  lleeggaalláábbbb  88  óórrááss  ttoovváábbbbkkééppzzééssbbeenn  vvaallóó  rréésszzvvéétteellii  lleehheettőőssééggeett” a munkáltatónak bizto-
sítania kell. A képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen 
is megtartható. A törvény a képzést ccssaakk mmuunnkkaaiiddőőbbeenn engedi megtartani, összhangban a 
munkáltatók oktatásra, képzésre, továbbképzésre vonatkozó általános kötelezettségeivel, 
szabályaival. 

A kkééppzzééssrree  ééss  ttoovváábbbbkkééppzzééssrree  aazzéérrtt  vvaann  sszzüükksséégg, mert az Mvt. és kapcsolódó jogsza-
bályok biztosította széles körű jogosítványokkal a kkééppvviisseellőőkk  ppaarrttnneerrkkéénntt  ccssaakk  aakkkkoorr  ttuudd--

nnaakk élni, ha mmeeggffeelleellőő jogi, érdekérvényesítési, munkabiztonsági, munkaegészségügyi, 
munkahelyi kémiai biztonsági, kommunikációs, eljárási stb. iissmmeerreetteekkkkeell rendelkeznek, és 
azokat rendszeresen ffeellffrriissssííttiikk..   

A Bizottság szakmai garanciális elemnek tekinti, hogy amennyiben az adott gazdasági szer-
vezetben nincsenek meg a feltételek a saját képzésre, úgy a képzést, továbbképzést olyan 

iinnttéézzmméénnyyeekk,,  sszzeerrvveezzeetteekk  vvééggeezzzzéékk,,  aammeellyyeekk  rreennddeellkkeezznneekk  aazz  OOrrsszzáággooss  KKöözzookkttaattáássii  

ÉÉrrttéékkeellééssii  ééss  VViizzssggaakköözzppoonntt (OKÉV) nyilvántartásba vételi dokumentumával, amely érvé-
nyes a munkavédelmi képzésre, továbbképzésre is. EEllőőnnyytt  jjeelleenntt  aazz  IISSOO  mmiinnőőssééggiirráánnyyííttáá--

ssii  rreennddsszzeerr  mmeeggllééttee, valamint a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége tagsága, illetve 
minősített tagságának igazolása. További garanciát jelent, ha az oktató intézmény vállalja és 
egyben garantálja, hogy a képviselők képzését és továbbképzését a BBiizzoottttssáágg  aajjáánnlláássbbaann  

sszzeerreeppllőő tteemmaattiikkaa szerint végzi, illetőleg a részvételről igazolást ad ki.  
 
A képviselői képzés ajánlott módszerei és formái.  

1. A képzés mmóóddsszzeerree és ffoorrmmáájjaa iiggaazzooddjjoonn a felnőttképzés általá-
nos módszereihez.  
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2. A képzések sszzeerrvveezzhheettőőkk a mmuunnkkaahheellyyeenn, kkiihheellyyeezzeetttt formában, a kép-
zésre jogosult iinnttéézzmméénnyyeekknnééll, szervezeteknél, a munkahelytől ttáávvoollaabbbb 

eessőő,, kküüllssőő helyszínen.  
3. A képzés kkeerreettéébbeenn a munkáltatói, illetőleg a munkavállalói érdekképvise-

letek sszzaakkeemmbbeerreeiitt, továbbá más, a munkabiztonságban és a mmuunnkkaa--

eeggéésszzssééggüüggyybbeenn  jjáárrttaass eellőőaaddóókkaatt indokolt alkalmazni.  

 
Az alapképzés célja, ajánlott képzési témák:  

A kkééppzzééss  ccéélljjaa az eellőősszzöörr  mmeeggvváállaasszzttootttt képviselők esetében felkészítésük a 
munkavédelmi érdekképviselet ellátására. A képzés időtartama a választás 

évében 16 óra. AAjjáánnllootttt  ttéémmáákk::  

– MMuunnkkaavvééddeellmmii  éérrddeekkeeggyyeezztteettééss  sszzeerreeppee, sszzeerrvveezzeettii  kkeerreettee,,  mmeecchhaanniizzmmuussaa 
 

– Munkavédelmi képviselő, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos 
munkavédelmi testület jjooggáálllláássaa, jogai és kötelezettségei, továbbá a kép-
viselők védelme.  

– EEggyyüüttttmműűkkööddééss a munkáltatóval, a munkabiztonsági, foglalkozás-
egészségügyi szakemberekkel, a hatóságokkal, a munkahelyi érdekképvi-
seletekkel.  

– A munkavédelmi bizottság üüggyyrreennddjjee, ffeellaaddaatttteerrvvee.  
– A munkáltatóval kötendő eeggyyüüttttmműűkkööddééssii mmeeggáállllaappooddááss ttaarrttaallmmaa, ffoorr--

mmáájjaa.  
– A mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll, a kémiai biztonságról szóló ttöörrvvéénnyyeekkbbőőll, valamint 

a hozzájuk kapcsolódó rendeletekből a kkééppvviisseellőőkkrree háruló ffeellaaddaattookk.  
– A mmuunnkkaavvééddeelleemm oorrsszzáággooss pprrooggrraammjjáábbóóll adódó időszerű feladatok.  
– A munkavédelmi képviselők ggyyaakkoorrllaattii feladata:  

– a  mmuunnkkaahheellyyeekk, munkaeszközök és egyéni védőeszközök hely-
színi eelllleennőőrrzzééssee,  

– a  mmuunnkkaabbaalleesseetteekk megelőzésére tett iinnttéézzkkeeddéésseekk, részvétel a 
munkabalesetek kivizsgálásában, kártérítési, munkáltatói kötele-
zettségek,  

– a  mmuunnkkaavváállllaallóókk bbiizzttoonnssáággooss mmuunnkkaavvééggzzééssrree való ffeellkkéésszzííttééssee 
és ffeellkkéésszzüüllttssééggüükk figyelemmel kísérése.  

– TTáájjéékkoozzóóddááss és ttáájjéékkoozzttaattááss: zöldszámok, fókuszpont, Európai Munka-
védelmi Ügynökség, Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány stb. 

– Az úújjrraavváállaasszzttootttt képviselők számára választási ciklusonként az alapkép-
zést követően 33xx88  óórraa  ttoovváábbbbkkééppzzéésstt kell biztosítani. A továbbképzés 
célja a szakmai ismeretek, készségek szinten tartása, fejlesztése.  

 
A továbbképzés ajánlott témái 
 
– A mmuunnkkaavvééddeelleemm országos pprrooggrraammjjáábbóóll következő feladatok.  

– Európai uniós és hazai jjooggsszzaabbáállyy,,  iilllleettvvee  sszzaabbvváánnyyvváállttoozzáássookk  
– A kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééssrree alapuló munkahelyi mmeeggeellőőzzééssii ssttrraattééggiiaa kidol-

gozásának és megvalósításának, továbbá a munkahelyi munkavédelmi 
program és az éves intézkedési tervek tapasztalatai, tennivalói.  

– A képviselői, a bizottsági és a paritásos tteessttüülleettii mmuunnkkaa ttaappaasszzttaallaattaaii, 
problémái, feladatai.  

– KKoommmmuunniikkáácciióóss fogások.  
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KKOOCCKKÁÁZZAATTII  TTÉÉNNYYEEZZŐŐKK  ÉÉSS  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYÜÜKK    
––  MMEEGGEELLŐŐZZÉÉSS  AA  GGYYAAKKOORRLLAATTBBAANN  ––  

 
Felvetődhet mindenkiben az a kérdés, hogy miért kell a kereskedelemben a munkavédelem-
re kitüntető figyelmet fordítani, hiszen a hétköznapokban kevés olyan hír jut el hozzánk, hogy 
e területen jelentős munkabalesetek történnének. 
 
A média (televízió sajtó, rádió, internetes honlapok) általában szívesen foglalkozik az építke-
zéseken, veszélyes üzemekben előforduló, sokszor sajnos nemcsak látványos, hanem sú-
lyos esetekkel, de nem nagyon emlékszünk arra, hogy kereskedelmi területen történő bal-
eset képernyőre vagy az újságokba bekerült volna. Meglepő lehet ezek után, hogy a kkeerreess--

kkeeddeelleemm  aa  nneemmzzeettggaazzddaassáágg  áággaazzaattaaii  kköözzüüll  aa  44..  hheellyyeenn  áállll  aa  hhaalláállooss  bbaalleesseetteekkeett  eellsszzeenn--

vveeddőő  mmuunnkkaavváállllaallóókk  sszzoommoorrúú  rraannggssoorráábbaann  (csak az építési tevékenység, a mezőgazda-
ság és a szállítás előzi meg). 
 
Az évente bekövetkező mmiinntteeggyy  112200  hhaalláállooss  mmuunnkkaabbaalleesseettbbőőll  88--1100  aa  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  

ttöörrttéénniikk, elsősorban jellemzően a nagykereskedelemben. A halálos balesetek zömét  az 

aannyyaaggmmoozzggaattááss során szenvedik el dolgozóink, amikor rövid idő alatt jelentős mennyiségű 
árut kell gépi segítséggel a különböző felkészültségű, jártasságú és a veszélyforrásokat és 
kockázatokat nem mindig ismerő embereknek megmozgatniuk.  
 
A nagykereskedelemben általában évi 1100  eesseettbbeenn  ccssoonnkkuulláássooss  bbaalleesseetteett is elszenvednek 
munkatársaink, de ennek a számnak a felében már a kiskereskedelem is megjelenik  a szo-
morú statisztikában – elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem. 
Sajnos abban sem lehetünk biztosak, hogy a több mint 300 ezer kereskedelmi vállalkozás-
ban dolgozókat érő minden balesetet valóban bejelentik. 
 
Nemcsak a munkáltatók önös érdekeiből, hanem sokszor a mmuunnkkaavváállllaallóókk rroosssszzuull éérrtteell--

mmeezzeetttt  ééss  rröövviidd  ttáávvúú  ––  aa  mmuunnkkaahheellyy  mmiinnddeennáárroonn  vvaallóó  mmeeggőőrrzzéésséétt  ccééllzzóó – magaviselete 
miatt is lehetséges, hogy a sérülések következményit akár életük végéig viselik. Másrészt, 
ha egyetértünk azzal, hogy eeggyyeettlleenn  hhaalláállooss  vvaaggyy  ccssoonnkkuulláássooss  bbaalleesseett  iiss  ssookk,, akkor talán 
nem kell tovább bizonygatnunk azt, hogy miért kell a munkabiztonságra a kereskedelemben 
is jobban odafigyelnünk. 
 

Nyugtalanságra adhatnak okot egyéb felmérések eredményei is. A DGS 
Global Research cég által nemrégiben nyilvánosságra hozott vizsgálat sze-
rint, melyet 271 emberierőforrás-gazdálkodással (HR) foglalkozó szakember 
megkérdezésével készítettek, kiderült, hogy a vváállllaallaattookk  ööttööddéénnééll (ez, ugye 
20 %) a mmuunnkkáállttaattóó sseemmmmiitt nneemm tteesszz az alkalmazottak eeggéésszzssééggvvééddeell--

mméééérrtt, 1133  %%--áánnááll (!) „nneemm  lléétteezziikk” olyan, mint mmuunnkkaavvééddeelleemm!12 Ez az in-
formáció is azt támasztja alá, hogy a kereskedelmi alkalmazottaknak és kép-

viselőiknek minden indoka megvan arra, hogy még többet és még alaposabban 
nak a munkavédelem kérdéseivel. Ezt szem előtt tartva született meg ez a kézikönyv is.  
 
Kézikönyvünk elején ismertettük – az általános követelmények között, hogy az egészséges 
és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan milyen kötelezettségek terhelik a munkáltató-
kat, milyen kötelezettségek terhelik a munkavállalókat, és mit követelhetnek meg – joggal – 
egészségük és biztonságos munkavégzésük érdekében, ezért ezeket a tudnivalókat már 
nem ismételjük meg.  
 

                                                
12

 Népszabadság, 2007. december 11. – „A toborzástól az ösztönzésig!” (Willin-Tóth Krisztina cikke)  
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A Mvt. részletesen tartalmazza azokat a szabályokat, amelyeket követnie kell a munkálta-
tóknak, ha munkahelyet lléétteessíítteenneekk, ám az ott rögzített ttáárrggyyii,,  sszzeemmééllyyii  ééss  sszzeerrvveezzééssii  ffeell--

ttéétteelleekk  éérrvvéénnyyeesseekk  mmiinnddeenn  mmuunnkkaahheellyyrree,,  ééss  aa  kkééssőőbbbbii  mműűkkööddééss  ssoorráánn  iiss  kköövveetteennddőőkk!!    

  

77..    LLÉÉTTEESSÍÍTTÉÉSSII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK  
 
Egy munkahely munkavédelmi szempontú kialakításánál különösen nagy gondot kell fordíta-
ni arra, hogy az nnee  lleeggyyeenn  

  
– balesetveszélyes 
– egészségre ártalmas 
– ergonómiai szempontból hibás 

 
Az indokok nagyon is racionálisak: ha mindezeket a szempontokat a munkáltató figyelmen 
kívül hagyja, magas a baleseti és egészségkárosodási kockázat, és megnőnek a költségek 
is, arról nem is beszélve, hogy ha a hatóság kötelezi őt a munkahely átalakítására, ezzel 
tetemesen megnőnek a költségei is.  
 
A MMvvtt..  1188..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee pontosan megadja, hogy milyen szabályok alapján kell egy 
munkahelyet, létesítményt, technológiát, munkaeszközt tervezni, kivitelezni, használatba 
venni, üzembe helyezni, üzemeltetni:  

Mvt. 18. § (1) „Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba véte-
le és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, 
gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemel-
tetése aa  mmuunnkkaavvééddeelleemmrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookkbbaann meghatározott, ezek hiányában a tu-
dományos, technikai színvonal mellett eellvváárrhhaattóó kköövveetteellmméénnyyeekk megtartásával történhet.” 
 

 A munkahely létesítésének folyamatában részt vevő tervező és kivitelező köteles írásban 
nyilatkozni, hogy a létesítmény mmeeggffeelleell az egészséges és biztonságos munkavégzés fel-
tételeinek, a megkövetelt jogszabályoknak és szabványoknak13.  
 
A munkaeszközök beszerzése esetén meg kell követelni a forgalmazótól az ún. mmeeggffeelleellőő--

ssééggii nnyyiillaattkkoozzaattoott. Erre vonatkozóan egy 1998-ban kiadott Ipari és Kereskedelmi, Idegen-
forgalmi Minisztérium által kiadott rendelet14 ad utasítást 17 gép tekintetében, amelyekhez a 
megfelelőségi nyilatkozat mellé be kell szerezni a mmeeggffeelleellőőssééggii  ttaannúússííttvváánnyytt  iiss, a magyar 
nyelvű üüzzeemmeelltteettééssii dokumentációt a gyártótól, illetve importőrtől.  
 

A létesítmény üzembe helyezésekor az üzemeltető munkáltató ccssaakk a vveesszzééllyyeess 
létesítmények esetében kköötteelleess íírráássbbaann elrendelni az üzembe helyezést, egyéb 
esetben az írásbeliség nem előírás.  
 

NNeemm  kkeellll  vveesszzééllyyeessnneekk  tteekkiinntteennii az öltözőt, az öltőzőket, a pénztár- vagy számí-
tógépet, ddee  vveesszzééllyyeess  mmuunnkkaaeesszzkköözz egy faipari gép, egy targonca stb. 
Üzembe helyezéskor nem csupán az adott gépet kell mmuunnkkaavvééddeellmmii sszzeemmppoonnttbbóóll eellee--

mmeezznnii, hanem egyéb feltételeket is (munkakörnyezet, személyi biztonság, személyi feltéte-
lek stb.) A vizsgálatot legalább kköözzééppffookkúú  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppzzeettttssééggűű sszzaakkeemmbbeerr köteles 
elvégezni, a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyt a mmuunnkkáállttaattóó vagy az általa meg-
bízott vveezzeettőő írja alá. 
 
 
  

                                                
13

 A Magyar Szabványügyi Testület honlapján – http://www.mszt.hu/honosit/EUDIR-MSZ.HTM#MAC  – 
mgtaláhatók európai direktívákhoz kapcsolódó európai szabványokat bevezető érvényes magyar szabványok a 
vonatkozó európai direktívák szerinti csoportosításban  
14

 A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló21/1998. (IV.17.) IKIM rendelet 

 

http://www.mszt.hu/honosit/EUDIR-MSZ.HTM#MAC
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88..  MMUUNNKKAAKKÖÖRRNNYYEEZZEETTII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  ÉÉSS  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN  
 
Az előírásokat a Mvt., vagy adott szakági miniszteri rendelet, illetve szabványok tartalmazzák 

(a szabványokat is jogszabályban hirdetik ki!), az alábbiakban a lleeggffoonnttoossaabbbb  ffeellttéétteellee--

kkeett gyűjtöttük egybe, aszerint, hogy egy kereskedelmi munkahelynek milyen tulajdonságok-

kal kell rendelkeznie ahhoz, hogy egészséges és biztonságos munkahelynek minősüljön.  

MMuunnkkaahheellyy  ccéélljjáárraa  ccssaakk  oollyyaann  ééppííttmméénnyy  aallkkaallmmaazzhhaattóó, 

– mely mmeeggffeelleellőő sszzeerrkkeezzeettűű, sszziilláárrddssáággúú, megfelelően ttiisszzttíítthhaattóó határoló ffeellüü--

lleetteekkkkeell, bbeellmmaaggaassssáággggaall, llééggttéérrffooggaattttaall, kköözzlleekkeeddééssii úúttvvoonnaallllaall rendelkezik,  
– az aabbllaakkookknnaakk biztonságosan nnyyiitthhaattóókknnaakk,,  zzáárrhhaattóókknnaakk, beállíthatóknak és 

rrööggzzíítthheettőőkknneekk  kell lenniük,  
– az átlátszó felületű ajtók (kirakatok) kitörés elleni védelméről, a veszély felismeré-

sére alkalmas mmeeggkküüllöönnbböözztteettőő jjeellzzéésséérrőőll gondoskodni kell  
– a munkahely ppaaddllóózzaattaa és kköözzlleekkeeddééssii útjai feleljenek meg a munkavégzés jel-

legének és az ebből fakadó ttiisszzttííttáássii  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk, a várható legnagyobb 
igénybevételnek, felületük ccssúússzzáássmmeenntteess, eeggyyeennlleetteess, bboottllááss- és bbiilllleennééss--

mmeenntteess legyen. A közlekedési utak sszzéélleessssééggee és a sszzaabbaadd mmaaggaassssáágg tegye 
lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak 
melletti biztonságos munkavégzést.  

– az olyan munkaterületen, ahol ggyyaallooggooss--  ééss  jjáárrmműűffoorrggaalloomm  vvaann, illetőleg rend-
szeresen aannyyaaggoott  ((áárruutt))  sszzáállllííttaannaakk,, a kköözzlleekkeeddééssii és az aannyyaaggsszzáállllííttáássii úúttvvoo--

nnaallaakkaatt meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól,  
– az elsődlegesen ggééppjjáárrmműűffoorrggaalloomm számára szolgáló kkaappuu közvetlen közelében 

a ggyyaallooggoossookk sszzáámmáárraa külön aajjttóótt kkeellll biztosítani, ha a gyalogosok számára 
nem biztonságos az áthaladás. 

AA  mmuunnkkaaffoollyyaammaattrraa,,  aa  tteecchhnnoollóóggiiáárraa,,  aazz  aannyyaaggrraa  ((áárruurraa))  vvoonnaattkkoozzóó  kköövveetteellmméénnyyeekk      

– a mmuunnkkaaffoollyyaammaattoott, a tteecchhnnoollóóggiiáátt, a munkaeszközt, az anyagot(árut) úúggyy kell 

mmeeggvváállaasszzttaannii, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében 
tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse,  

– aannyyaaggoott,,  tteerrmméékkeett  mmoozzggaattnnii  ccssaakk az anyag, termék tulajdonságainak mmeeggffeellee--

llőő,,  aarrrraa  aallkkaallmmaass  eesszzkköözzzzeell,,  aa  kkiijjeellöölltt  hheellyyeenn  ééss  mmóóddoonn, a ssúúllyy--  és mméérreetthhaattáá--

rrookk (lásd később) megtartásával szabad,  
–      a munkahelyeket mmeeggffeelleellőő  eesszzkköözzöökkkkeell fel kell szerelni a ttüüzzeekk lleekküüzzddéésséé--

rree, és szükség esetén ttűűzzjjeellzzőőkkkkeell és riasztó rreennddsszzeerreekkkkeell is el kell látni, a ve-
szélyforrások ellen védőberendezéseket és eszközöket, jjeellzzőő--,,  ttűűzzoollttóó--,,  mmeennttőő--

kkéésszzüülléékkeekkeett, vvéésszzkkaappccssoollóókkaatt, bbiizzttoonnssáággii mmeeggvviilláággííttáásstt működőképes, a 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani,  

– gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók eeggéésszzssééggéétt vagy biztonságát ffee--

nnyyeeggeettőő ssúúllyyooss és kköözzvveettlleenn vveesszzééllyy esetén az érintett munkavállalók erről 

aazzoonnnnaall ttáájjéékkoozzttaattáásstt kapjanak, a munkát beszüntessék és a munkahelyeket 
azonnal elhagyják, biztonságos helyre távozzanak,  

– a veszélyeztetés által mmeegghhaattáárroozzootttt  iiddőősszzaakkoonnkkéénntt a mmeennttéésstt ggyyaakkoorroollnnii kell,  
– a munkahelyen a munka jellegének és szervezésének megfelelően biztosítani kell 

az eellssőősseeggééllyynnyyúújjttááss ttáárrggyyii, sszzeemmééllyyii és sszzeerrvveezzééssii feltételeit. 
 
 

HHeellyyiissééggeekk  mmeeggvviilláággííttáássaa  ((tteerrmméésszzeetteess  ééss  mmeesstteerrssééggeess  mmeeggvviilláággííttááss))    
 
A nem kellő világítással megnő a balesetek kockázata, a nem megfelelő világí-
tás, vagy a rosszul kiválasztott világítási rendszer forgalomrontó tényező! (ki 
akar vásárolni egy sötét, homályos teremben?)    
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Ahol állandó munkavégzés folyik, biztosítani kell a mmeeggffeelleellőő  mmeeggvviilláággííttáássii  éérrttéékkeett, meg-
követelt minimum értékek: 
 

Eladóterület 330000  lluuxx    
Pénztári munkahely  550000  lluuxx  
Raktárak   
 Raktártér azonos vagy nagyméretű áruval 5500  lluuxx  
 Raktártér eltérő méretű darabok keresése esetén 110000  lluuxx  
 Raktártér leolvasási feladatokkal 220000  lluuxx  
Irodahelyiségek   
 Irodahelyiség természetes fényre orientált munka- 
 hely kialakítással, kizárólag ablak közelébe helyezve  

330000  lluuxx  

 Irodahelyiségek nem jellemző természetes világítással 550000  lluuxx  
 
Fontos követelmény továbbá, hogy a vviilláággííttóótteesstteekk  mmiinnddiigg  ttiisszzttáákk  lleeggyyeenneekk, valamint, 
hogy a megvilágítási értékeket állandóan mérni kell (műszeres vizsgálattal). Ügyelni kell 

fféénnyyffoorrrrááss  sszzíínnhhőőmméérrsséékklleettéérree is (ún. meleg vagy hideg színeket használnak, mivel pl. a 
hideg színhőmérsékletű megvilágítás egy kereskedelmi árusítóhelyen ridegséget is sugá-
roz15. Fontos még, hogy a fféénnyyeerrőősssséégg eeggyyeennlleetteess legyen (térben és időben egyaránt)  
 
Ha nagyon nnaaggyy fféénnyyssűűrrűűssééggűű a fényforrás, bántja a szemet, ezért kell bbuurráátt, lláámmppaaeerr--

nnyyőőkkeett használni.  
 
Jogszabályban előírt kötelezettség, hogy nyilvános helyen biztosítani kell a normál világítás 
tápellátásának váratlan megszűnése esetén a megfelelő tartalék világítást.  

  

AA  mmuunnkkaahheellyyeekk  sszzeellllőőzzééssee  ((sszzeellllőőzztteettééss,,  lleevveeggőősszzeennnnyyeezzééss  ssttbb..))    

  

ZZáárrtt mmuunnkkaahheellyyeekkeenn biztosítani szükséges elegendő mennyiségű, az egészséget nem ká-
rosító levegőt. Ez annál is fontosabb, mert pusztán az a tény, hogy emberek tartózkodnak a 
helyiségben, a levegő „elfogyásához” vezet. Ha olyan természetű a munkavégzés, hogy 

tteecchhnnoollóóggiiaaii ookkookkbbóóll ggáázzookk vagy ggőőzzöökk sszzaabbaadduullnnaakk fel, még inkább szükség van a le-
vegő cseréjére. A megengedett legkisebb levegőszennyezettség mértékét jogszabályban 
rögzített szabványok írják elő.   
 
Néhány fontosabb érték:  

ÜÜllvvee végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál    00,,11  mm//ss 

HHeellyyvváállttoozzttaattáássssaall járó, könnyű fizikai munkánál   00,,22  mm//aa 
 

MMuunnkkaahheellyyii  hhőőmméérrsséékklleett  
 
A munkahelyi hőmérsékletnek olyannak kell lennie, hogy azt az emberi szervezet, a mmuunnkkáátt  

vvééggzzőő  eemmbbeerr  eell  ttuuddjjaa  vviisseellnnii. A munkahely hőmérsékletét befolyásolja a végzett munka 
természete (fizikai vagy szellemi, nehéz vagy könnyű fizikai munka). Általános szabály, hogy 

mmiinnééll  nneehheezzeebbbb  aa  vvééggzzeetttt  mmuunnkkaa,,  aannnnááll  aallaaccssoonnyyaabbbb  hhőőmméérrsséékklleettnneekk  kkeellll  lleennnniiee  aa  

mmuunnkkaahheellyyeenn. 
 
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen hőmérsékletet kell biztosítani a munkahelye-
ken normális, az évszakoktól függően elvárható hőmérséklet esetén, és milyen hőmérséklet 
még elviselhető rreennddkkíívvüüll mmeelleegg (kánikula) eesseettéénn:   
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A munka jellege16 

 Meleg évszakban biztosítandó 

  lléégghhőőmméérrsséékk--

lleett  °°CC  
 effektív, illetve 

korrigált effektív 
hőmérséklet  

°C 

 maximálisan mmeegg--

eennggeeddhheettőő effek-

tív, illetve korrigált 

effektív hőmérséklet 
°C 

Szellemi munka   2211--2244  20   3311 

Könnyű fizikai munka   1199--2211  19   3311 

Közepesen nehéz  

fizikai munka 
  1177--1199  15   2299 

 Nehéz fizikai munka   1155--1177  13   2277 

 
Ennek a táblázatnak azért van nagy jelentősége, mert az elmúlt időszakban a globá-
lis felmelegedés hosszú heteken át okozott szinte elviselhetetlen meleget, amikor is a 
munkáltatók kköötteelleezzeettttssééggéévvéé vált (jogszabályi előírás alapján), hogy bizonyos in-
tézkedések megtegyenek:  

 
– óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a zárttéri 

munkahelyen a hőmérséklet a 24 °C értéket meghaladja 
– a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell biztosítani 

a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen, ha a hőmérséklet a 24 °C ér-
téket meghaladja 

  

MMuunnkkaahheellyyii  hhuullllaaddéékkkkeezzeellééss  
 
A munkahelyeken kküüllöönn kell tárolni a tteevvéékkeennyyssééggggeell (kereskedelem) illetve az ún. kkoomm--

mmuunnáálliiss (települési) hulladékot, a vveesszzééllyyeess hhuullllaaddéékkookkaatt külön jogszabályi előírások alap-
ján – a többi hulladéktól elkülönítetten – kell kezelni.  
 
Különösen fontosak a hulladékkezelés szabályai az éélleellmmiisszzeerrkkeerreesskkeeddeellmmeett folytató vvááll--

llaallkkoozzáássookknnááll, mivel ott nagy mennyiségű, szerves hulladék keletkezik nap, mint nap, me-
lyet ennek megfelelően kell tárolni.  Ilyen hulladékot ccssaakk ffeeddeetttt, rrééssmmeenntteess, mmoosshhaattóó, ffeerr--

ttőőttlleenníítthheettőő, ppoorrmmeenntteess ürítést  bbiizzttoossííttóó ttaarrttáállyybbaann vagy kkoonnttéénneerrbbeenn szabad gyűjteni és 
szállítani. A gyűjtést nnaappoonnttaa el kell végezni, és hheetteennttee lleeggaalláábbbb kkééttsszzeerr el kell szállíttatni.  
 
A ccssoommaaggoollóóaannyyaaggookkbbóóll is jelentős mennyiségű hhuullllaaddéékk (pl. drótok, műanyag kötöző 
szalagok, műhab, szögek, fémkapcsok) keletkezik, amelyet nem szabad elhullajtani, mivel 

nnaaggyyoonn  bbaalleesseettvveesszzééllyyeess, és naponta össze kell gyűjteni, elszállíttatásáról megfelelően 
gondoskodni kell.  
 
Ha a rraakkllaappookk  mmeeggsséérrüüllnneekk, azokat használni nem szabad, mert rendkívül balesetveszé-
lyesek!  
 

 
 
 MMuunnkkaahheellyyii  zzaajjhhaattááss  

  
Az kétségtelen, hogy a kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  nneemm  kkeellll  sszzáámmoollnnii  eellvviisseellhheetteettlleenn  zzaajjhhaattáássssaall, 
de bizonyos áruk esetében – a nem megfelelő használat vagy az áru természete is – észlel-
hetünk olyan zzaajjhhaattáássookkaatt, amelyekkel számolni kell, pl. barkácsboltban – egy-egy gép ki-
próbálásakor vagy zeneboltban (!). 
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Túlzottan mmaaggaass zajhatásnak minősül egy 9900  ddBB  (decibel) feletti érték, amikor már kötelező 
védőeszközként a fülvédő használata. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ez alatti 
értékű zzaajjhhaattááss  iiss  zzaavvaarróó  lleehheett, ha az nem tartozik a szokásos munkavégzési folyamathoz, 
pl. irodai munkánál egy 70 dB értékű, tartós külső zaj (pl. aszfaltozó gép zaja) akadályozhat-
ja a munkavállalót (irodai munkánál 60 dB a megengedett mérték)  

 

            NNyyíílláásszzáárróókk  ((aajjttóókk,,  aabbllaakkookk,,  kkaappuukk))  
 
Fontos követelmény munkavédelmi szempontból, hogy mmeeggffeelleellőő aannyyaaggbbóóll készül-
jenek, és úgy legyenek elhelyezve, hogy azok nnee  ookkoozzzzaannaakk  bbaalleesseett..  

 
Néhány általános szabály:  

– az ááttjjáárróó ajtók üüttkköözzééssee balesetet okoz, ha szemmagasságban nincs jól látható 
jelzés 

– az üüvveeggttáábblláákkaatt el kell látni ttöörrééssvvééddeelleemmmmeell, ha számítani lehet sérülésre 
– a ttoollóóaajjttóókkaatt el kell látni bbiizzttoossííttóó szerkezetekkel 
– a ffeellffeelléé nyitó ablakokat, kapukat el kell látni vviisssszzaaccssaappóóddáásstt gátló szerkeze-

tekkel 

  

FFiiggyyeelleemm!!  A kereskedelemben ttiillooss bbeejjáárraattkkéénntt kizárólag ffoorrggóó, bbiilllleennőő vagy ttoollóó--

aajjttóótt alkalmazni a vváássáárrllóókk  úúttvvoonnaalláánn, kivéve az automatikus üzemű és veszély 
esetén kézzel is nyitható tolóajtót.  
 

A vvéésszzkkiijjáárraattookkaatt ki kell alakítani és mindig sszzaabbaaddoonn hhaaggyynnii! Meg kell jelölni, hogy mely 
ajtók vezetnek a vvéésszzkkiijjáárraattookkhhoozz, biztosítani kell, hogy ezek az ajtók bbeellüüllrrőőll nnyyiitthhaattóókk 
legyenek! 
 

VVééddőőeesszzkköözzöökk  hhaasszznnáállaattaa  

  

  

EEggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  ((EEVVEE)) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel, 
vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a mmuunnkkaaffoollyyaammaattbbóóll vagy technológiából 
eredő kockázatokat az eeggéésszzssééggrree nneemm  vveesszzééllyyeezztteettőő  mméérrttéékkűűrree  ccssöökkkkeennttssee.. Egyéni 
védőeszközt aakkkkoorr kell biztosítani, ha a megelőző műszaki, szervezési intézkedésekkel aazz  

eeggéésszzssééggeess  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaavvééggzzééss  ffeellttéétteelleeii  nneemm  bbiizzttoossíítthhaattóókk..  A munkáltatónak 

kköötteelleezzeettttssééggee, hogy bbiizzttoossííttssaa a munkavállalók részére az egyéni védőeszközöket, de az 
is, hogy eelllleennőőrriizzzzee: a munkavállalók használják-e, illetve az előírásoknak megfelelően 
használják-e azokat. Ha azt észlelik, hogy a munkavállaló nneemm  vviisseellii, nneemm  ttaarrttjjaa  ttiisszzttáánn, 

nneemm  ttaarrttjjaa  kkaarrbbaann egyéni védőeszközét, akkor akár eell  iiss  ttiilltthhaattóó  aa  mmuunnkkaavvééggzzééssttőőll!!  
 
Azt, hogy mmiillyyeenn  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzrree van szükség, kellő szakértelemmel kell kiválasztani, 
és ez egy komoly mmuunnkkaabbiizzttoonnssáággii sszzaakktteevvéékkeennyysséégg. A megfelelő egyéni védőeszköz 
kiválasztása a kockázatelemzésen alapul, és ehhez választják ki az optimális egyéni védő-
eszközt.  
 
Az Mvt. írja elő, hogy az egyéni védőeszköz használatának előírását írásban kell rögzíteni, 
de célszerű az egyéni védőeszköz eljárási rendjét is utasításban, Munkavédelmi Szabályzat-
ban rögzíteni (pl. raktározás, kiadás, selejtezés stb.) 
 
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásoknak mmiinnddiigg  aazz  aaddootttt  mmuunnkkaakköörrüüllmméénnyyeekk--

hheezz  kkeellll  iiggaazzooddnniiaa (a kockázat fajtája, mértéke, időtartama, használójának munkakörülmé-
nyei. Például az anyagmozgatáshoz védőkesztyűt kell biztosítani, de ha a munkavállaló 
olyan terhet mozgat, amely sok szennyeződéssel vagy veszéllyel jár (pl. olajos, mérgező 
stb.), akkor speciális egyéni védőeszközként speciális védőkesztyűt kell számára biztosítani 
(és ilyen jellegű védőruhát is!)  
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NNÉÉHHÁÁNNYY  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  LLEEÍÍRRÁÁSSAA,,  CCSSOOPPOORRTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA    

((EEVVEE--JJEEGGYYZZÉÉKK))1177    

AA  vvééddeennddőő  tteessttrréésszz  AA  vvééddőőeesszzkköözz  mmeeggnneevveezzééssee  TTííppuusssszzáámmaa  

FFeejj  VVééddőőssiissaakk  

    AA
  vv

éé
dd
ee
ll mm

ii   
ff oo

kk
oo
zz aa

tt   
mm

ii nn
őő
ss éé

gg
éé
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jj áá
kk
  mm
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HHaallllááss  FFüüllttookk,,  ffüülldduuggóó  

AArrcc  VVééddőőáállaarrcc  

SSzzeemm  VVééddőősszzeemmüüvveegg  

LLéégguuttaakk  LLééggzzééssvvééddőő,,  ppoorráállaarrcc  

KKéézz  VVééddőőkkeesszzttyyűű  

TTeesstt  VVééddőőrruuhháázzaatt  ((ppll..  hhiiddeegg,,  ffoorrrróóssáágg  eelllleenn))    

TTéérrdd  TTéérrddvvééddőő  ppáárrnnaa  

LLáább  AAccééll  vvaaggyy  mműűaannyyaagg--kkaapplliiss,,  vvééddőőcciippőő,,  

gguummiiccssiizzmmaa  

LLeeeesséésstt  mmeeggaakkaaddáállyyoozzóó  eesszzkköözzöökk  MMuunnkkaaöövv,,  bbiizzttoonnssáággii  hheevveeddeerr,,  zzuuhhaannááss  

ggááttllóó  

 
Gyakran tapasztalható, hogy a mmuunnkkáállttaattóókk  ééss  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  iiss  öösssszzeettéévveesszzttiikk  aa  

mmuunnkkaarruuhháátt  ééss  aa  vvééddőőeesszzkköözzöökkeett,, holott a két típusú ruházat egészen más célt szolgál, a 
jogkövetkezmények is mások a viselésükből adódóan vagy a juttatáshoz kapcsoltan. Az 
alábbi táblázatban sseeggííttssééggeett kívánunk nyújtani a kétféle ruházat összehasonlítással való 
felismeréséhez.  
 

    MMUUNNKKAARRUUHHAA  ÉÉSS  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  ––  JJUUTTTTAATTÁÁSSUUKK  SSZZAABBÁÁLLYYAAII1188    

  

MMUUNNKKAARRUUHHAA  

MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓ  EEGGYYOOLLDDAALLÚÚ  KKÖÖTTEELLEEZZEETTTTSSÉÉGGVVÁÁLLLLAALLÁÁ--

SSAA  VVAAGGYY  AA  KKOOLLLLEEKKTTÍÍVV  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  

VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  

AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMMRRŐŐLL  SSZZÓÓLLÓÓ  

11999933..  ÉÉVVII  XXCCIIIIII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY  AALLAAPPJJÁÁNN  

  

JJuuttttaattáássaa  áállttaalláábbaann  kkoolllleekkttíívv  sszzeerrzzőőddééss
1199

  sszzeerriinntt  

ttöörrttéénniikk    

JJuuttttaattáássáátt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  íírráássbbaann  kköötteelleess    

mmeegghhaattáárroozznnii  mmuunnkkaabbiizzttoonnssáággii    

sszzaakktteevvéékkeennyysséégg  kkeerreettéébbeenn
2200

    

JJuuttttaattáássáárróóll  aa  kkoocckkáázzaattéérrttéékkllééss  aallaappjjáánn  kkeellll  ddöönn--

tteennii  ––  MMvvtt..  5544..  §§  ((22))  bbeekkeezzddééss    

  
MMuunnkkaavvééddeellmmii  mmiinnőőssííttééssee  nniinnccss    

MMuunnkkaavvééddeellmmii  mmiinnőőssííttééssrree  kköötteelleezzeetttt  ((22//11999955..  

((II..66..))  MMüüMM  rreennddeelleett  sszzeerriinntt,,  mmiinnőőssííttőő  bbiizzoonnyyíítt--

vváánnyy  kkiiaaddáássáávvaall  kkeellll  iiggaazzoollnnii))    

HHaasszznnáállaattaa  aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  sszzáámmáárraa  kköötteelleezzőő,,  

hhaasszznnáállaattáátt  kköötteelleezzőő  eelllleennőőrriizznnii,,  aa  mmuullaasszzttáásstt  

sszzaannkkcciioonnáállnnii  sszzüükkssééggeess  

  

HHaasszznnáállaattaa  nneemm  iiggéénnyyeell  oorrvvoossii  vviizzssggáállaattoott  
HHaasszznnáállaattaa  oorrvvoossii  vviizzssggáállaatthhoozz  kköötthheettőő,,  aa  mmuunnkkaa--

kköörr,,  sszzeemmééllyyii  vvaaggyy  hhiiggiiéénniiááss  aallkkaallmmaassssáágg  aazz  oorrvvoo--

ssii  vviizzssggáállaatt  eellőőíírráássáánnááll  sszzeemmppoonntt  lleehheett  

HHaasszznnáállaattaa  nneemm  iiggéénnyyeell  ookkttaattáásstt,,  bbeettaannííttáásstt  

  
HHaasszznnáállaattaa  ookkttaattáásstt,,  bbeettaannííttáásstt  iiggéénnyyeell  

KKiihhoorrddáássii  iiddeejjee  vvaann  ((kkiihhoorrddáássii  iiddőő  mmeegghhaattáárroozzáássaa  

aa  kkoolllleekkttíívv  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  ttöörrttéénniikk))    
KKiihhoorrddáássii  iiddőő  nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa,,  aaddddiigg  kkeellll  

hhoorrddaannii,,  aammíígg  eell  nneemm  hhaasszznnáállóóddiikk,,  vvééddeellmmii  kkéé--
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ppeessssééggéétt  eell  nneemm  vveesszzttii  ((sszzaavvaattoossssáággaa  lleejjáárr))  

PPrróóbbaaiiddőő  aallaatttt  nneemm  kköötteelleezzőő  jjuuttttaattnnii    AA  mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleess  bbiizzttoossííttaannii  

  

AA  mmuunnkkaavváállllaallóó  mmoosshhaattjjaa,,  ttiisszzttíítthhaattjjaa  ((vvaaggyy  aa  

mmuunnkkáállttaattóó  ––  jjuuttttaattáásskkéénntt  ––  sszzeerrvveezzii  mmeegg))    

MMoossáássaa,,  ttiisszzttííttááss,,  kkaarrbbaannttaarrttáássaa  aa  mmuunnkkáállttaattóó  

kköötteelleezzeettttssééggee,,  nnéémmeellyy  ffaajjttáánnááll  eezzeekk  kküüllöönn  sszzaakk--

éérrtteellmmeett  iiggéénnyyeellnneekk  

HHaazzaavviihheettőő  AA  mmuunnkkaahheellyyrrőőll  nneemm  vviihheettőő  hhaazzaa  ((ccssaakk  kküüllöönn  

eennggeeddééllyy  bbiirrttookkáábbaann))    

NNeemm  iiggéénnyyeell  kküüllöönn  vviizzssggáállaattoott  IIddőősszzaakkooss  ffeellüüllvviizzssggáállaattáátt  ––  vvééddeellmmii  kkééppeessssééggééttőőll  

ffüüggggőőeenn  ––  jjooggsszzaabbáállyy  vvaaggyy  aa  mmuunnkkáállttaattóó  eellrreenn--

ddeellhheettii  

NNeemm  iiggéénnyyeell  ttáárroolláássii  eellőőíírráásstt  CCssaakk  mmeegghhaattáárroozzootttt  ffeellttéétteelleekk  mmeelllleetttt  ttáárroollhhaattóókk  

VViisseelléésséénneekk  eellmmuullaasszzttáássaa  aa  mmuunnkkáállttaattóó  áállttaall  

mmeegghhaattáárroozzootttt  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkkkeell  jjáárrhhaatt  
AA  mmuunnkkaavvééggzzééss  mmeeggttiilltthhaattóó  vvaaggyy  mmeeggttaaggaaddhhaattóó  

vvééddőőeesszzkköözz  hhiiáánnyyáábbaann  

NNeemm  aallkkaallmmaass  vveesszzééllyyeess  aannyyaaggookkkkaall  vvaallóó  éérriinnttkkee--

zzééssrree  
VVééddeellmmii  kkééppeessssééggééttőőll,,  sszzeennnnyyeezzeettttssééggééttőőll  ffüüggggőő--

eenn  vveesszzééllyyeess  hhuullllaaddéékknnaakk  mmiinnőőssíítthheettőő  

 
A kereskedelemben is szükség van olyan speciális egyéni védőeszközökre, amelyet feltétle-
nül ajánlott viselni. Például a lábfej védelmének érdekében ajánlott „„ááttffúúrróóddááss  mmeenntteess  ttaall--

ppúú  bbiizzttoonnssáággii  cciippőő””  − szállításkor és raktározáskor, fogyasztott hústömbökkel és élelmiszer 
csomagolásával végzett munkák.  
 

AA  tteesstt,,  aa  kkaarr  ééss  kkéézz  vvééddeellmmee  

  

ÁÁttffúúrróóddááss--mmeenntteess  kkööttéénnyytt  ajánlott  viselni, kicsontozást és darabolási munkák; kézi késsel 
végzett munkák esetén, amennyiben a kés testi irányában is mozog. Az alkar  védelmére 
(kicsontozásnál és darabolásnál, kézi késsel végzett rendszeres vágási munkánál) fféémmsszzáá--

llaass  kkeesszzttyyűűtt kell viselni. Esős, vagy hideg időben végzett szabadtéri munkáknál vvíízzhhaattllaann  

ööllttöözzéékkeett kell biztosítani.  

  

SSzzeemmééllyyii  ffeellttéétteelleekk    
 
Mint ismeretes, a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátá-
sára eeggéésszzssééggiilleegg aallkkaallmmaass, rendelkezik az egészséges és biztonságos munkavég-

zéshez szükséges iissmmeerreetteekkkkeell, kkéésszzssééggggeell és ggyyaakkoorrllaattttaall.  
 
A vonatkozó rendelkezés21 értelmében az alkalmasságot oorrvvoossii  vviizzssggáállaattnnaakk kell megálla-
pítania (erről később!)  
 
Néhány munkakör ellátása nneemm  iiggéénnyyeell  kküüllöönnöösseebbbb  jjáárrttaassssáággoott, képzettséget, de fontos a 

hheellyyii viszonyok, ssaajjááttoossssáággookk ismerete, bizonyos munkafogások elsajátítása, a mmuunnkkáállttaa--

ttóó ezért bbeettaannuulláássii (próba) iiddőőtt állapít meg, sőt, bizonyos munkakörökben mmuunnkkaavvééddeellmmii 

vviizzssggáátt is előírhat, ha ezt az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükségesnek 
ítéli meg.  
 
Önállóan – a kereskedelemben is – csak az dolgozhat, aki megfelelő készséggel, jártasság-
gal bír, és erről a munkáltató meggyőződött.  
 

SSzzáámmooss  mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttééssééhheezz megfelelő bbiizzoonnyyííttvváánnyy, jjooggoossííttvváánnyy szükséges, 

pl. gépkocsivezető, targoncavezető, villanyszerelő  

                                                
21

 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 
és véleményezéséről 
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Más esetekben a ggééppeekk  kkeezzeellééssééhheezz  nniinnccss  sszzüükksséégg  kküüllöönn  bbiizzoonnyyííttvváánnyyrraa, ebben az 
esetben a munkáltató jelöli ki, hogy mely munkavállaló kezelheti az adott gépet, természete-
sen megfelelő bbeettaannííttááss után (pl. szeletelő gép kezelése)  
 
A munkavédelmi ismeretek elsajátítása érdekében a munkáltató kötelezettsége, hogy rreenndd--

sszzeerreesseenn  sszzeerrvveezzzzeenn  mmuunnkkáállttaattóóii  sszzáámmáárraa  ookkttaattáásstt:  
– a munkába áálllláásskkoorr 
– a munkahely és a munkakör mmeeggvváállttoozzttaattáássaakkoorr, 
– az egészségeset nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 

mmeeggvváállttoozzáássaakkoorr 
– munkaeszköz ááttaallaakkííttáássaakkoorr 
– úújj technológia bbeevveezzeettéésseekkoorr  
 
A következőkben bemutatjuk egy kereskedelmi munkahely (pénztárosi munkahely) létesíté-
sekor figyelembe veendő tényezőket, körülményeket – táblázatba foglalva. 
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BBIIZZTTOONNSSÁÁGGOOSS  MMUUNNKKAAVVÉÉGGZZÉÉSS  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN  

AA  PPÉÉNNZZTTÁÁRROOSSII  MMUUNNKKAAHHEELLYY  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSÁÁNNAAKK  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  SSZZEEMMPPOONNTTJJAAII  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PÉNZTÁRI  
TEVÉKENYSÉG  

MÓDJA 

 
KÉZI 

ANYAGMOZGA-

TÁS  TÁRGYA 

 
PÉNZTÁRI  

TEVÉKENYSÉG  

IDŐTARTAMA 

 
 

TESTTARTÁS 

Munka kartávolságon belül Munka nagyobb munkatéren belül 

Kisebb és/vagy nagyobb tárgyak  
kézi anyagmozgatása 

Nagyobb és/vagy nehezebb tárgyak  
kézi anyagmozgatása 

Többféle 

tevékenység váltakozása 

Csak  

pénztárosi tevékenység  
Állandó tevékenység  Ritka vagy alkalmi  

tevékenység   

Állás  Üleptámasz használata  Ülés  Váltakozó ülés/állás  
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99..    AA  NNŐŐKK  MMUUNNKKAAHHEELLYYII  EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGVVÉÉDDEELLMMÉÉNNEEKK  NNÉÉHHÁÁNNYY  FFOONNTTOOSS  KKÉÉRRDDÉÉSSEE  
 
 
A nők munkahelyi egészségvédelmének kérdése mméégg  nnaaggyyoonn  úújj  kkeelleettűű  

ttéémmaa ahhoz, hogy teljesen közismertek lennének az eredmények, vagy, 
hogy az Európai Unió tagországai jjooggaallkkoottáássii és jjooggaallkkaallmmaazzáássii ffoollyyaammaa--

ttaaiikkbbaann, a mindennapi ggyyaakkoorrllaatt során alkalmaznák azokat, eeggyyáállttaalláánn  sszzáámmbbaa  vveennnnéékk  aa  

nnőőii  ffooggllaallkkoozzttaattááss  mmuunnkkaavvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttjjaaiitt..    

  
Az Európai Szakszervezeti Szövetség Kutatóintézete (ETUI–REHS) már folytat ilyen irányú 
kutatásokat, legutóbb „AA  nnőőkk  mmuunnkkaahheellyyii  eeggéésszzssééggvvééddeellmmee  EEuurróóppáábbaann”” Bevallatlan 
esélykülönbségek) címmel adott ki egy válogatást, Laurent Vogel kutatásaiból22 . A kutatási 
eredmények nagyon tanulságosak, néhány megállapítás igen fontos lehet azok számára, 
akik úgy gondolják, hogy a nők foglalkoztatásának egyik fontos vetülete munkahelyi egész-
ségvédelmük, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés számukra sajátos fel-
tételeinek megállapítása és alkalmazása.  
 
A könyv egyik fejezetésben összefoglalja azokat a kutatásokkal alátámasztott ffeelltteevvéésseekkeett 
(hipotézist), amelyek mmeeggaallaappoozzhhaattjjáákk ezeket a sajátos feltételeket, módszereket, eljáráso-
kat:  
 

– A nemek egyenlőtlensége a munkahelyeken a fféérrffii  mmuunnkkaaeerrőő  eeggyy  hheellyyrree áárraamm--

lláássááhhoozz vezetett azokban az ágazatokban, amelyekben már régóta ismerik és 
feltárták a foglalkozási megbetegedéseket (bányászat, építőipar stb.)  

– a jelenségre főleg azok a szakszervezetek hívták fel a figyelmet, ahol a férfiak 
jobban képviseltetik magukat, mint a nők, következésképpen a munkáltatókkal, az 
állammal alkuban kialakított ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk lliissttáájjáánn  iinnkkáábbbb  fféérr--

ffiiaakkaatt  éérriinnttőő  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk szerepelnek 
– a korlátozó feltételek inkább megfigyelhetők olyan ágazatokban, illetve foglalko-

zásoknál, ahol nnaaggyyoobbbb  sszzáámmbbaann  ddoollggoozznnaakk  fféérrffiiaakk (pl. a lumbágót elismerik 
az építőipari dolgozóknál, de nem a bölcsődei gondozónőknél)  

– a foglalkozási megbetegedések elismerésének egyik akadálya sok nő életében a 

kkaarrrriieerr  mmeeggsszzaakkííttáássaa (nem követhető nyomon, hogy a betegség a megszakítás 
előtti foglalkozásból ered-e), vagy sok foglalkozási megbetegedést nneemm  vveesszznneekk  

éésszzrree  aazz  eeggyyéébb  mmoorrbbiiddiittáássii  ttéénnyyeezzőőkk  mmiiaatttt (munkanélküliség, hosszú idejű ki-
maradás a munkából, a munkaerőpiac végeleges elhagyása stb.) 

– a mmuunnkkaahheellyyii bbiizzoonnyyttaallaannssáágg hasonló hatással jár, mint a karrier megszakítása, 
sokan nem vallják be foglalkozási megbetegedésüket, mert ffééllnneekk, hogy elveszí-
tik munkahelyüket – ez valószínűleg jobban érinti a nőket, mint a férfiakat 

– a mmuunnkkaasszzeerrvveezzééss eeggyyeenneettlleennssééggeeiihheezz (munkaintenzitás, önállóság hiánya), 

kkaappccssoollóóddóó ffooggllaallkkoozzáássii mmeeggbbeetteeggeeddéésseekkeett általában kevésbé tekintik jelleg-
zetesnek, mint azokat, amelyeket fizikai vagy vegyi tényezők okoznak. Ezt a je-
lenséget tükrözi a vváázziizzoommzzaattii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk ((!!))  elismerésének nehézsége, 
holott pedig a betegség nemi dimenziója igen jellegzetes!  

 
Az összes elemet figyelembe véve a kutató megállapítja, hogy a nneemmeekk eeggéésszzssééggvvééddeellmmii  

eeggyyeennllőőssééggee addig nem érhető el, amíg  
– meg nem történik aa  lliissttáákkoonn  sszzeerreeppllőő  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  ffeellüüllvviizzss--

ggáállaattaa a nőket érintő megbetegedések szempontjainak figyelembevételével  
– meg nem történik a kkoorrllááttoozzóó  ttéénnyyeezzőőkk  lleevvéétteellee  aa  lliissttáárróóll 

                                                
22

 A tanulmánykötet teljes egészében letölthető a Bérbarométer honlapjáról – http://www.berbarometer.com 
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––  meg nem történik a vveeggyyeess  rreennddsszzeerr  ffeejjlleesszzttééssee,,  kküüllöönnööss  tteekkiinntteetttteell  aa  bbiizzoonnyyíí--

ttáássii  kköötteelleezzeettttssééggrree  

  
Az európai kitekintést árnyalhatja minden ország saját helyzetének ismerete. A mmaaggyyaarr 

hheellyyzzeett eelleemmzzééssééhheezz ez a kézikönyv kevés lehetőséget ad, de annyi leszögezhető, hogy 

nnééhháánnyy  jjooggsszzaabbáállyyuunnkk  ttüükkrröözzii, hogy mennyire tartjuk fontosnak a nők munkahelyi egész-
ségvédelmét. A jogalkotó elsősorban a munkajogi szabályokon keresztül védte és védi a 
munkavállaló nőket, őket is főleg abban a helyzetben, aammiikkoorr  eeggéésszzssééggüükk  vvééddeellmmee  eeggyy--

bbeenn  éélleettüükk  ééss  mmáássookk (születendő vagy éppen megszületett gyermekük) éélleettéénneekk  vvééddeellmméétt  

iiss  jjeelleennttii, ez pedig a terhesség és gyermek hároméves koráig terjedő időszak. A MMvvtt. ccssaakk 
a sérülékeny csoport ismertetésénél sorolja fel (ugyancsak a terhes és szoptató nőket), ddee  

nneemm  aadd  aa  nnőőkkrree  vvoonnaattkkoozzóó  mmuunnkkaavvééddeellmmii  sszzaabbáállyyoozzáásstt!!  

     

NNéézzzzüünnkk  ccssaakk  mmeegg  aa  jjoogghheellyyeekkeett::  
 

  

MMtt..  5533..  §§  ((33))  bbeekkeezzddééss  aa))−−cc))  ppoonntt  ––  mmuunnkkaasszzeerrzzőőddééssttőőll  eellttéérrőő  ffooggllaallkkoozzttaattááss    
 
A munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkára 

a) a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig, 
b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint 
c) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén. 
 

A munkavállaló ilyen, a munkaszerződésétől eltérő foglalkoztatás esetén az ellátott munka-
körre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult. 
 

MMtt..  6600..  §§  A munkavállaló számára várandósága megállapításától gyermeke egyéves koráig 
(munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján) egészségi állapotának meg-
felelő munkakört kell felajánlani, ha az orvosi vélemény szerint munkakörében nem foglal-
koztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő fog-
lalkoztatás nem lehetséges.  
Kötelező orvosi vizsgálat – az Mt. alkalmazásában: az az orvosi vizsgálat, amelyen a 
munkavállalónak munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása alapján részt kell vennie, 
ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is,  

 

A munkavállaló a felajánlott munkakörnek megfelelő alapbérre jogosult, amely a munkaszer-
ződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivé-
ve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. 
 

MMtt..  6600..§§  ((33))  bbeekkeezzddééss alapján a munkáltató a gyermek hároméves koráig köteles a munka-
vállaló ajánlatára a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmun-
kaidőre módosítani. 
 

6655..  §§  ((33))  bbeekkeezzddééss::  a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt  
– a várandósság, 
– a szülési szabadság, 
– a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 

130. §), 
– a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelé-

sének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap 
tartama alatt. 
 

6666..§§ Az anya vagy a gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának felmondással 
történő megszüntetése esetén a gyermek hároméves koráig az alábbi szabályokat kell 

§§  
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alkalmazni, ha a munkavállaló szülési vagy a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságot (128. §) nem vesz igénybe: 
− határozatlan idejű munkaviszony a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos ma-

gatartásával indokolt felmondással akkor szüntethető meg, ha  
− a munkavállaló szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben 

megszegi munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét, vagy 
−  egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását le-

hetetlenné teszi 

−−  a határozatlan idejű munkaviszony a munkavállaló képességével vagy a munkáltató 
működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkavállaló munkahe-
lyén nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, vég-
zettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló 
az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja  

  

111133..  §§  A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat  
a) a munkavállaló várandóssága megállapításától a gyermek hároméves koráig,  
b) a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló esetén gyermeke hároméves koráig, 
csak az alábbi eltérésekkel lehet alkalmazni:  

– egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a munkavállaló hozzájárulása esetén a l-
kalmazható, 

– a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be, 
– rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.  
– éjszakai munka nem rendelhető el. 

 

112266..  §§  A munkavállaló számára a munkáltató betegség miatti keresőképtelenség tarta-
mára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad, kivéve a társadalombiztosí-
tási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség, 
valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamá t (erre az idő-
szakra a munkavállalónak táppénz jár) 
 
127. § Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. A szülési 
szabadság annak a nőnek is jár, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe 
vette. 
 
A szülési szabadságot - eltérő megállapodás hiányában - úgy kell kiadni, hogy legfeljebb 
négy hét a szülés várható időpontja elé essen. 
 
A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a koraszülöttek ápolására 
fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő egy év elteltéig a gyermeknek az in-
tézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.  
 
A szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot 
kivéve, munkában töltött időnek kell tekinteni. 
 

221199..  §§ A kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönve-
vővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkozta-
tási feltételeket, különösen a várandós és szoptató nők számára, ide értve az egyenlő 
bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezéseket is.  

 

MMvvtt..  8877..  §§,,    88//AA..  ppoonntt..  SSéérrüülléékkeennyy  ccssooppoorrtt:: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó 
munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel össze-
függő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelent-
hetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, tteerrhheess,,  nneemmrrééggeenn  sszzüülltt,,  aannyyaatteejjeett  aaddóó  nnőőkk  

ééss  sszzooppttaattóó  aannyyáákk,,  idősödők, megváltozott munkaképességűek). 
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5500//AA..  §§ A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak 
szerint óvni kell az őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.  
 
Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne mmeeggkkeezzddeennii a kköözzööss  ggoonnddoollkkooddáásstt – a férfiakkal 
együtt – arról hogy milyen módon lehetne a társadalmi nemek (nők és férfiak) egyenlő bá-
násmódjának kézzel fogható jeleit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei 
között is megjeleníteni, bizonyítva azt, hogy a nők eltérő foglalkoztatási viszonyainak felisme-
rése és kezelése éppen a nemek egyenlőségéhez vezet! 

KKOOCCKKÁÁZZAATTÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN  

 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) kimondja, hogy ""aa  mmuunnkkáállttaattóó  kköö--

tteelleess  mmiinnőőssééggiilleegg,,  iilllleettvvee  sszzüükksséégg  eesseettéénn  mmeennnnyyiissééggiilleegg  éérrttéékkeellnnii  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  

eeggéésszzssééggéétt  ééss  bbiizzttoonnssáággáátt  vveesszzééllyyeezztteettőő  kkoocckkáázzaattookkaatt""..    
 
Mivel a munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés éérrddeekkéébbeenn köteles a mmuunn--

kkaavváállllaallóókkkkaall, illetve munkavédelmi képviselőikkel ttaannááccsskkoozznnii, valamint bbiizzttoossííttaannii ré-
szükre a lleehheettőőssééggeett, hogy rréésszztt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó 

mmuunnkkáállttaattóóii  iinnttéézzkkeeddééss kkeellllőő időben történő eellőőzzeetteess  mmeeggvviittaattáássáábbaann  – szükséges, hogy 
megismerkedjenek a kockázatértékelés lényegével, céljával. 
 

1100..    AA  ""KKOOCCKKÁÁZZAATT""  ÉÉSS  ÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSSÉÉNNEEKK  FFOOGGAALLMMAA    
 
A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók 
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések beve-
zetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez 
a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt "veszély", „veszélyforrás" fogal-
makkal.  
 

KKoocckkáázzaatt::  aa  vveesszzééllyyhheellyyzzeettbbeenn  aa  sséérrüüllééss  vvaaggyy  aazz  eeggéésszzssééggkkáárroossooddááss  vvaallóósszzíínnűűssééggéé--

nneekk  ééss  ssúúllyyoossssáággáánnaakk  eeggyyüütttteess  hhaattáássaa..    
 
 A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló 
munkavédelmi követelményekben, hanem elsősorban rreennddsszzeerrbbee,,  eeggyyssééggeess  kkeerreettbbee  ffoogg--

llaalljjaa  aa  mmuunnkkáállttaattóó  mmuunnkkaavvééddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggéétt..    
 
A kockázatértékelés nneemm  mmááss,,  mmiinntt  ggoonnddooss  áátttteekkiinnttééssee  aannnnaakk,,  hhooggyy  aazz  aaddootttt  mmuunnkkaahhee--

llyyeenn  mmii  kkáárroossíítthhaattjjaa,,  vveesszzééllyyeezztteetthheettii  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt,,  ééss  mmiillyyeenn  óóvvóóiinnttéézzkkeeddéésseekk  

sszzüükkssééggeesseekk  aazz  eeggéésszzssééggkkáárroossooddááss  mmeeggeellőőzzéésséérree. Elvégzéséhez nem feltétlenül kell 
minden esetben laboratóriumi vizsgálatokat, illetőleg műszeres méréseket végeztetni, eset-
leg tudományos apparátust, költséges szolgáltatásokat igénybe venni. Az esetek legnagyobb 
részében a kockázatértékelés az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztema-
tikus ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a szé-
les körű munkavédelmi ismeret és a józanész.  
 
A kockázatértékelés ffooggaallmmáátt  ééss  tteeeennddőőiitt  aa  MMvvtt..  hhaattáárroozzzzaa meg, és a munkáltatók kocká-
zatértékelési kötelezettségei ehhez igazodnak.  

 
54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a mun-
káltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:  

a) a veszélyek elkerülése 
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése 
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése 
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d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 
munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű 
munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a 
munkaidő beosztására 

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása 
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbe veszélyessel 
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamat-

ra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsola-
tokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására 

h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest  
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

(2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a mun-
kavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az al-
kalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő 
terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző in-
tézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek 
a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés el-
végzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kocká-
zatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvé-
gezni. 

 
A kockázatok értékelése sszzeerrvveesseenn  öösssszzeeffüügggg  aa  vveesszzééllyyeekk  mmeeggeellőőzzéésséévveell, amelynek a 
kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia. Ezért a kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  aa  mmuunn--

kkáállttaattóó  mmuunnkkaavvééddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggéénneekk  kköözzppoonnttii  ééss  aallaappvveettőő  mmeegghhaattáárroozzóó  ffoonnttoossssáá--

ggúú  eelleemmee  a veszélyek megelőzésének alapja.  
 

MMii  aa  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  ccéélljjaa??    
 
A kockázatértékelés ccéélljjaa  nneemm  eellvvoonntt.. Nem matematikai valószínűségeket vagy elméleti 
összefüggéseket kell megállapítani, hanem megvizsgálni az adott munkahelyen a konkrét 
helyzetet, és meghatározni a konkrét teendőket. KKoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss lléénnyyeeggee: a meglévő 
személyi, tárgyi, szervezési ffeellttéétteelleekk  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa a vonatkozó eellőőíírráássookkkkaall  ((jogsza-
bályokkal, szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), tteehháátt  aa  „„vvaann””  ééss  aa  „„kkeellll””  öösszz--

sszzeevveettééssee. Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés feltétele, azaz ne mmeerrüülljjöönn  ffeell  aa  hheevveennyy  ééss  iiddüülltt  eeggéésszzssééggkkáárroossooddááss kkoocckkáázzaattaa 
az adott munkakörben.  
 
Ehhez adott esetben természetesen mmeennnnyyiissééggii  vviizzssggáállaattookk, mérések is szükségesek, 
például a kémiai biztonsággal kapcsolatos kockázatbecslés területén, különösen, ha a konk-
rét helyzetet valamilyen számszerű normával kell összevetni, (azonban ez a kereskedelem-
ben csak ritkán merül fel.) Figyelembe kell venni a jogszabályok által előírt aazzoonn  mméérréésseekk  

eerreeddmméénnyyeeiitt  iiss,,  aammeellyyeekknneekk  mmuunnkkaavvééddeellmmii  vvoonnzzaattaa  vvaann (érintésvédelem, világítás, zaj 
stb.).  
 
A kockázatértékelés ffőő  ccéélljjaaii  eezzéérrtt:  
 

– a megteendő iinnttéézzkkeeddéésseekk mmeegghhaattáárroozzáássaa és fontossági szempontból történő 

rraannggssoorroolláássaa  
– a kkoocckkáázzaattookk eellhháárrííttáássaa, illetve elfogadható mértékűre csökkentése.  

 
A kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééssnneekk, illetőleg az azt követő intézkedéseknek nem minden esetben lehet 

vvééggssőő  ccéélljjaa  aazz, hogy a kockázatok teljes mértékben szűnjenek meg, mindössze annyi, hogy 

aa  mmeeggffeelleellőő  kkoocckkáázzaattccssöökkkkeennttééss  eerreeddmméénnyyeekkéénntt  aa  ffeennnnmmaarraaddóó  kkoocckkáázzaatt  eellffooggaaddhhaattóó  

lleeggyyeenn..  Például a targoncával történő közlekedés mindig veszélyes marad, de azt bizonyos 
szintig csökkenteni lehet (műszaki állapot rendszeres ellenőrzésével, pihenőidő szabályozá-
sával stb.).  
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A kockázatértékelés után aa  mmuunnkkáállttaattóónnaakk  kkééppeessnneekk  kkeellll  lleennnniiee  aannnnaakk  bbiizzoonnyyííttáássáárraa a 
hatóságok, a munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy mmeeggtteetttt  

mmiinnddeenn  sszzüükkssééggeess  iinnttéézzkkeeddéésstt  aa  kkoocckkáázzaattookk  ffeellmméérréésséérree és eellhháárrííttáássáárraa, illetve minimá-
lisra csökkentésére. Ezért a kockázatértékeléshez hozzátartozik a folyamat és az eredmé-
nyek megfelelő dokumentálása is. 
 

KKii  vvééggeezzzzee  aa  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeelléésstt??    
 
A felelősség az Mvt. 2. § (2) bekezdés szerint mmiinnddeennkkééppppeenn aa  mmuunnkkáállttaattóótt  tteerrhheellii. A jog-
szabály értelmében a munkáltató nem csak a kockázatértékelés elvégzéséért felelős, hanem 

aannnnaakk  mmeeggffeelleellőő  mmiinnőőssééggűű  kkiivviitteelleezzéésséééérrtt  iiss. Ezért nagyon gondosan kell mérlegelnie, 
hogy ssaajjáátt  sszzaakkeemmbbeerréévveell (szakembereivel) mmaaggaa vvééggzzii-ee  eell a kockázatértékelést, vvaaggyy  

kküüllssőő  sszzaakkeemmbbeerrtt, sszzoollggáállttaattóó sszzeerrvveezzeetteett, sszzaakkiinnttéézzmméénnyytt bíz meg vele, illetőleg von be 
a tevékenységbe.  
 

AA  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  ffoollyyaammaattáábbaa  iinnddookkoolltt  bbeevvoonnnnii  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt,,  iilllleettőőlleegg  aa  mmuunn--

kkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőtt,, mivel a ggyyaakkoorrllaattii ttaappaasszzttaallaattaaiikk a kockázatértékelésnél nnééllkküüllöözz--

hheetteettlleenneekk.. A munkavédelmi képviselő részvételi jogát biztosítja az Mvt. 72. §, különösen 
annak (2) bekezdés b) pontja, amely szerint a mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  rréésszztt  vveehheett  aa  
munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók 
egészségére és biztonságára.  
 
A mmuunnkkaavváállllaallóókk  bbeevvoonnáássaa  éérrttéékkeess  sszzaakkmmaaii  sseeggííttssééggeett  nnyyúújjtthhaatt  aa  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss--

hheezz,, mert ők általában pontosan ismerik a gyakorlati problémákat, illetve a munkavégzés 
közben szerzett tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is.  

 

1111..    AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTÉÉRRTTÉÉKKEELLÉÉSS  EELLEEMMEEII    
 
A kockázatértékelés folyamatát ttööbbbbfféélleekkééppppeenn  lleehheett  sszzaakkaasszzookkrraa  oosszzttaannii. A legfonto-
sabb tartalmi elemek a következők:  
 

11..  AA  vveesszzééllyyeekk  aazzoonnoossííttáássaa  

22..  AA  vveesszzééllyyeezztteetteetttteekk  aazzoonnoossííttáássaa 

33..  A kockázatok mmiinnőőssééggii, iilllleettőőlleegg mmeennnnyyiissééggii éérrttéékkeellééssee 

44..  A tteeeennddőőkk mmeegghhaattáárroozzáássaa és a szükséges iinnttéézzkkeeddéésseekk mmeeggttéétteellee 

55..  Az eredményesség eelllleennőőrrzzééssee, az éérrttéékkeellééss rendszeres felülvizsgálata 

66..  A kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss és a tteeeennddőőkk, valamint a ffeellüüllvviizzssggáállaatt íírráássbbaa foglalása  
 

  11..    AA  vveesszzééllyyeekk  aazzoonnoossííttáássaa    
 
A veszélyek azonosítása az eeggéésszz  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  aallaappjjaa.  
Első lépésként részletesen számba kell venni a munkakörnyezetben lévő valamennyi mmuunn--

kkaaffoollyyaammaattoott, tteecchhnnoollóóggiiáátt  (áruátvétel, raktározás, tárolás, előkészítés pl. a húsárunál, 
feltöltés, pult mögötti értékesítés, különösen szeletelés, pénztári munka); munkaeszközt (tar-
gonca, áruszállító kocsi, létra, fellépő, bevásárlókocsi), ffeellhhaasszznnáálltt  áárruufféélleessééggeekkeett (külön-
böző élelmiszerek, ruházati termékek, műszaki cikkek, különös tekintettel a veszélyes anya-
gokra és készítményekre, ha vannak), az alkalmazott mmuunnkkaammóóddsszzeerrtt. Rendkívül fontos, 
hogy ez a "leltár" kkiitteerrjjeeddjjeenn aa  nneemm  mmiinnddeennnnaappooss tteevvéékkeennyyssééggeekkrree is, mint például a kar-
bantartás.  
Emellett figyelemmel kell lenni eeggyyeess  mmuunnkkaaffeellaaddaattookk éévvsszzaakkhhoozz kkööttöötttt jjeelllleeggéérree is, va-
lamint gondot kell fordítani a kisegítő jellegű tevékenységekre, mint például a takarítás, gön-
gyölegmozgatás és tárolás, tömörítés, szemétszállítás.  
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Ez után kell meghatározni minden jjeelleenn  lleevvőő  vveesszzééllyytt, amely a munkavállalókat és más 
személyeket ffeennyyeeggeetthheett. Ezeket lehet a tevékenységek, a technológiák, a hely, vagy más 
alkalmas szempont szerint osztályozni, azonban mindig úgy, hogy mmiinnddeenn  lléénnyyeeggeess  vvee--

sszzééllyy  sszzáámmbbaa  lleeggyyeenn  vvéévvee..    
 
A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a mmuunnkkáállttaattóó  

ffeelleellőőssssééggii  kköörréébbee  ttaarrttoozzóó  vvaallaammeennnnyyii  vvoonnaattkkoozzóó  ttéénnyyeezzőőtt  ffiiggyyeelleemmbbee  kkeellll  vveennnnii..  Eh-
hez nyújt támpontot a kköövveettkkeezzőő ffeellssoorroollááss, hangsúlyozni kell azonban, hogy az nem tö-
rekszik teljességre, csak tájékoztató jellegű.  
 

MMuunnkkaaeesszzkköözzöökk  hhaasszznnáállaattaa    
– anyagok vagy tárgyak eellmmoozzdduulláássaa (esés, gurulás, csúszás, összeomlás) 
– gépek, járművek mmoozzggáássaa (például emelőgépek, belső szállítás, belső és külső 

közlekedés)  
– veszélyes ffeellüülleetteekk (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló ré-

szek 
– forró vagy hideg ffeellüülleetteekk.  

 

MMuunnkkaavvééggzzééss  ééss  mmuunnkkaakköörrnnyyeezzeett    
– személyek vagy tárgyak lleeeessééssee  
– kényelmetlen mmoozzdduullaattookk vagy tteesstthheellyyzzeett  
– kézi aannyyaaggmmoozzggaattááss  
– sszzűűkk  mmuunnkkaahheellyy (lásd pénztárfülke)  
– rendetlen, eellhhaannyyaaggoolltt mmuunnkkaahheellyy 
– mmeeggbboottllááss, megcsúszás, elesés  
– rroosssszz egyéni mmuunnkkaammóóddsszzeerr  
– vváállttoozzóó  mmuunnkkaahheellyy..  

 

FFiizziikkaaii  ttéénnyyeezzőőkk    
– vviillllaammooss hálózatok és berendezések  
– eelleekkttrroommooss zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás 
– eelleekkttrroosszzttaattiikkuuss feltöltődés 
– zzaajj  
– nem megfelelő munkahelyi vviilláággííttááss  
– mechanikai rreezzggééss (például kéziszerszámok, járművek) 

––  eemmbbeerreekk  ttáámmaaddáássaa..    
 
 

BBiioollóóggiiaaii  ttéénnyyeezzőőkk  (élelmiszerkereskedelem területén, de tágabb értelemben minden ke-
reskedelmi létesítményben – pl. szociális helyiségek állapota alapján)  

– mikroorganizmusok, baktériumok és hasonló organizmusok  
– vírusok, paraziták, gombák  

 

  VVeesszzééllyyeess  aannyyaaggookk,,  kköörrnnyyeezzeett  ééss  kkllíímmaa    
– oxigénhiány 
– vveesszzééllyyeess anyagok (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása)  
– nem megfelelő munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)  
– szennyezett munkahelyi levegő (porok),   
– kkeeddvveezzőőttlleenn időjárási feltételek 

 

FFiizziioollóóggiiaaii,,  iiddeeggrreennddsszzeerrii  ééss  ppsszziicchhééss  ttéénnyyeezzőőkk    
– nehéz testi munka 
– nagy koncentrációt igénylő munka 
– túl intenzív vagy egyhangú munka 
– éjszakai munka 
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– egyedül vagy elszigetelten végzett munka 
– személyek fenyegetése, támadása (erőszak) 
– a feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányossága, ösz-

szehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl 
kevés információ 

– eemmbbeerrii  kkaappccssoollaattii  ttéénnyyeezzőőkk (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat, 
passzív dohányzás, szexuális zaklatás).  

 

EEggyyéébb  ttéénnyyeezzőőkk    
– az  ookkttaattááss hhiiáánnyyaa vagy nem megfelelő végrehajtása 
– az üzemeltetési ddookkuummeennttáácciióó hhiiáánnyyaa vagy hiányossága 
– az egészségügyi vviizzssggáállaatt  hhiiáánnyyaa 
– a műszaki tartalmú időszakos ffeellüüllvviizzssggáállaatt  hhiiáánnyyaa vagy hiányossága,  
– az eellssőősseeggééllyynnyyúújjttááss  hhiiáánnyyoossssáággaa 

 

IInnffoorrmmáácciióóffoorrrráássookk    
 
A veszélyek számbavételéhez ttööbbbb  ffoorrrráássbbóóll érdemes iinnffoorrmmáácciióótt szerezni, amilyen pél-
dául:  
 

– A munkatevékenység, munkafolyamatok, technológiák, munkaeszközök, munka-
módszerek kköözzvveettlleenn  mmeeggffiiggyyeellééssee.  

– A munkavállalók és képviselőik ttaappaasszzttaallaattaaii.  
– Munkavédelmi jjooggsszzaabbáállyyookk.  
– SSzzaabbvváánnyyookk  

––  Gyártók és szállítók használati uuttaassííttáássaaii, aaddaattllaappjjaaii,,  ggééppkköönnyyvveeii,,  kkeezzeellééssii  

uuttaassííttáássaaii  
– Munkahelyi belső sszzaabbáállyyzzaattookk, üzemeltetési ddookkuummeennttáácciióó.  

––  Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és rendkívüli események aaddaattaaii  

––  Más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai, bbeevveezzeetteetttt  sszzaakkmmaaii  sszzookkáássookk  

––  Tudományos és műszaki iirrooddaalloomm  

––  Munkavédelmi aaddaattbbáázziissookk  
– HHeellyysszzíínnii  vviizzssggáállaattookk, mérések 
– SSzzaakkttaannááccssaaddóókk, munkavédelmi sszzoollggáállttaattóókk 

 
Gondos mérlegelést követel annak eldöntése, hogy a veszélyek számbavételéhez sszzüükksséé--

ggeesseekk--ee  bboonnyyoolluulltt  mműűsszzeerreess  vvaaggyy  llaabboorraattóórriiuummii  mméérréésseekk. Ezek a vizsgálatok sokszor 
hosszadalmasak és költségesek, és bár pontos és részletes eredményeket szolgáltatnak, a 
kockázatértékeléshez, illetőleg a szükséges teendők meghatározásához gyakran elegendő a 
tájékozódó jellegű vizsgálat, amennyiben az, a munkavállaló expozíciójára, és az egészsé-
get nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtéséhez elegendő adatot 
szolgáltat.  
 

  22..  AA  vveesszzééllyyeezztteetteetttteekk  aazzoonnoossííttáássaa    
 
A lehető legteljesebb körben sszzáámmbbaa  kkeellll  vveennnnii  aazzookkaatt  aa  sszzeemmééllyyeekkeett, akiket az előzőek-
ben azonosított vveesszzééllyyeekk  ffeennyyeeggeetthheettnneekk. Meg kell állapítani, hogy kockázatonként hháánnyy  

ffőő  aa  ffeennyyeeggeetteetttt  mmuunnkkaavváállllaallóó,,  hhaattóókköörrbbeenn  ttaarrttóózzkkooddóó.  
Különös figyelemmel kell számba venni továbbá azokat a munkavállalókat, akiknek a  

mmuunnkkáájjaa  nneemm  kköözzvveettlleennüüll  kkaappccssoollóóddiikk az adott munkahelyen folyó tevékenységhez. Ilye-
nek lehetnek például:   

– takarítók 
– belső vagy külső karbantartók 
– szállítók 
– tanulók 
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– szolgáltatást igénybe vevők, vásárlók  
– veszélyhelyzeti szolgáltatók (mentők, tűzoltók, rendőrség) stb.  

 
Gondot kell fordítani az úgynevezett sséérrüülléékkeennyy  mmuunnkkaavváállllaallóóii  ccssooppoorrttookk  jjeelleennllééttéérree,,  aakkiikk  
egyrészt veszély eellőőiiddéézzőőii is lleehheettnneekk, másrészt a veszélyek ffookkoozzoottttaann ffeennyyeeggeetthheettiikk 
őket. Így nagyobb kockázatoknak lehetnek kitéve például:  
 

– a megváltozott munkaképességűek 
– a fiatal és idősödő munkavállalók 

––  a  tteerrhheess  nnőőkk  ééss  sszzooppttaattóóss  aannyyáákk  
– a betanítatlan vagy gyakorlatlan dolgozók (pl. új, időszakos vagy ideiglenes mun-

kavállalók) 
  

  33..  AA  kkoocckkáázzaattookk  mmiinnőőssééggii  vvaaggyy  mmeennnnyyiissééggii  éérrttéékkeellééssee    
 
A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni egyrészt a vveesszzééllyy ssúúllyyoossssáággáátt, vagyis az 
okozható kár mértékét és kiterjedését, ide értve a veszélyeztetettek számát is, másrészt a 
veszély bekövetkezésének valószínűségét.  
 
Ez az értékelés a legtöbb esetben nneemm  iiggéénnyyeell  öösssszzeetteetttt  mmaatteemmaattiikkaaii  mmeeggoollddáássookkaatt, a 
munkahelyek legnagyobb részénél az értékelés a felismert veszélyek áttekintését és a kkoocc--

kkáázzaattookk rraannggssoorrbbaa állítását jjeelleennttii annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa 
a szükséges intézkedéseket.  
 
A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékeléséhez értékeléshez ccééllsszzeerrűű  aa  ggyyaakkoorrllaatt--

bbaann  használható kkaatteeggóórriiáákkaatt felállítani. Erre nincsenek kötelező szabályok, de a besorolás 
alapjai lehetnek például a következők.  
 

AA))    AA  kkáárroossooddááss  jjeelllleeggee,,  ssúúllyyoossssáággaa    
 

SSzzeemmééllyyii  sséérrüüllééss  vvaallóósszzíínnűűssééggee (az eddigi tapasztalatok alapján) 
– kkiisseebbbb  sszzeemmééllyyii  kkáárroossooddááss  

                         (horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás)  
– ssúúllyyooss  sszzeemmééllyyii  kkáárroossooddááss  

   (törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás)  
– hhaalláállooss   

                                                (életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás)  
 

BB))    AA  vveesszzééllyy  bbeekköövveettkkeezzéésséénneekk  vvaallóósszzíínnűűssééggee    
– Valószínűtlen 
– Lehetséges, de nem valószínű 
– Valószínű 
– Szinte elkerülhetetlen (csak idő kérdése).  

 

AA  ffeennttiieekk  aallaappjjáánn  aa  kkoocckkáázzaattookkaatt  ssúúllyyoossssáággii  ((ffoonnttoossssáággii))  ssoorrrreennddbbee  ccééllsszzeerrűű  áállllííttaannii..  A  
legsúlyosabb (legsürgősebb intézkedést igénylő) kockázatok természetesen azok, ahol a 
veszélyek a legsúlyosabb kárt okozhatják, a legtöbb személyt érinthetik, és a legnagyobb 
valószínűséggel következhetnek be.  
 
 Ez után kell a munkáltatónak eellddöönntteenniiee, hogy  
 

a) a jjeelleennlleeggii helyzet kkiieellééggííttii-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követel-
ményeit 

b) a kockázatok megfelelő eelllleennőőrrzzééss alatt vannak-e  
c) a jelenlevő kkoocckkáázzaattookk milyen módon sszzüünntteetthheettőőkk mmeegg 
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d) milyen intézkedéseket kell tenni a kkoocckkáázzaattookk mmeeggeellőőzzééssee vagy ccssöökkkkeennttééssee 
érdekében.  

 

1122..  MMII  AA  TTEEEENNDDŐŐ  AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKK  FFEELLMMÉÉRRÉÉSSEE  UUTTÁÁNN    
 

11..  Ha lehetséges, a kockázatot teljes mértékben kkii  kkeellll  zzáárrnnii  aa kockázati tényezőket (pl. 
veszélyes anyag, technológia) kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni  

22..  A kockázatot a kkeelleettkkeezzééssii  hheellyyéénn  kkeellll  mmeeggsszzüünntteettnnii, hogy minél kisebb helyen kell-
jen védekezni ellene, és minél kevesebb munkavállalót érintsen. Más szóval, a ve-
szélyzónákat a lehető legkisebbre kell szűkíteni.  

33..  AA  kkoolllleekkttíívv  mműűsszzaakkii  vvééddeellmmeett  eellőőnnyybbeenn  kkeellll  rréésszzeessíítteennii  aazz  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzöökk  

aallkkaallmmaazzáássaa  hheellyyeetttt.. Az egyéni védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehe-
tőségként szabad számításba venni, ha a munkavállalók egészségének és biztonságá-
nak védelme kollektív műszaki és szervezési intézkedésekkel nem biztosítható.  

44..  Alkalmazni kell a  mműűsszzaakkii  ffeejjllőőddééss  eerreeddmméénnyyeeiitt..    

55..  A tteeeennddőőkk meghatározása  ééss  aa  sszzüükkssééggeess  iinnttéézzkkeeddéésseekk  megtétele    
 
Az előzőek elvégzése után a fenti szempontok alkalmazásával a munkáltatónak konkrét iinn--

ttéézzkkeeddééssii  tteerrvveett  kkeellll  kkéésszzíítteenniiee a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében a 
felelős és a határidő megjelölésével. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint "az értékelés alap-
ján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmé-
nyek javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenység-
be."  
 
A munkáltatónak eehhhheezz  eell  kkeellll  ddöönntteenniiee, hogy  

– meg lehet-e teljes mértékben sszzüünntteettnnii  aa  kkoocckkáázzaattoott 
– hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, technológiát, anyago-

kat, munkaeszközöket,  
–  milyen mmuunnkkaavvééddeellmmii  iinnttéézzkkeeddéésseekkrree van szükség a kockázat alacsony szin-

ten tartásához.  
 
Az iinnttéézzkkeeddéésseekknneekk mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és munkakörülmé-
nyekhez kkeellll  iiggaazzooddnniiuukk, az általános meghatározásuk ezért nem lehetséges.  
 
A kockázat ccssöökkkkeennttéésséénneekk áállttaalláánnooss  mmóóddsszzeerrttaannii  eellvvee  a következő:  

– a veszély keletkezési helyén történő felszámolása, például, elszívással, hőszi-
geteléssel, zajcsökkentéssel   

– a munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolattal, védőbe-
rendezéssel, lásd szeletelő gépek) 

– megfelelő mozgástér biztosítása (pult mögött, pénztárban)  
– tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező anyagok, szennyvíz, hulladék 

megfelelő eltávolítása 
– a munkavállalók tájékoztatása, képzése, oktatása, ellenőrzése 
– megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása  
– a munka összehangolása 
– a munkaszervezés megváltoztatása 
– megfelelő jelző- és riasztóberendezések, mentési tervek, menekülési útvonalak 

és elsősegély biztosítása 
– egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes engedély-

hez kötése.(lásd targoncavezetése)  
– rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése 
– egyes munkaeszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata.(targonca, kazán 

stb.)  
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– egyes nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző és időszakos felülvizsgála-
ta.(pl. létrák) 

– egyéni védőeszközök biztosítása 
– megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése.  
– A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgá-

lása és nyilvántartása.  
– megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és me-

legedési lehetőségek biztosítása.  
 
A szükséges intézkedéseket célszerű ssüürrggőőssssééggii  ssoorrrreennddbbee  áállllííttaannii, például a következők 
szerint:  

– azonnali,  
– rövid- vagy középtávú,  
– hosszú távú.  

 

55..  AAzz  eerreeddmméénnyyeesssséégg  eelllleennőőrrzzééssee  ééss  aazz  éérrttéékkeellééss  rreennddsszzeerreess  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa    
 
A munkáltatónak eelllleennőőrriizznniiee  kkeellll,,  hhooggyy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockáza-
tok ccssöökkkkeennttééssee érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan 
és stabilan csökkentették a kockázatokat. Ha például a rraakkooddááss kkoocckkáázzaattáátt állapították 
meg, és intézkedésként az érintett munkavállalóknak védőcipő használatát írták elő, ellen-
őrizni kell, hogy a védőcipőt valóban megkapta-e minden munkavállaló, és megfelelő rend-
szer, illetőleg megfelelő szervezési intézkedések biztosítják-e, hogy folyamatosan, rendelte-
tésének megfelelően viseljék.  
 
A kkoocckkáázzaattéérrttéékkeelléésstt legalább éévveennttee  ffeellüüll  kkeellll  vviizzssggáállnnii akkor is, ha nem történik különö-
sebb változás. Amennyiben jjeelleennttőősseebbbb  vváállttoozzááss  kköövveettkkeezziikk be, például a munkakörülmé-
nyekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, áruösszetétel-
ben, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi követelmények-
ben, a műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, akkor szükségessé 
válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetőleg felülvizsgálata.  
 

  66..  AA  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  ééss  aa  tteeeennddőőkk,,  vvaallaammiinntt  aa  ffeellüüllvviizzssggáállaatt  íírráássbbaa  ffooggllaalláássaa    
 
 A munkáltatónak bbee  kkeellll  ttuuddnniiaa  bbiizzoonnyyííttaannii  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  hhaattóóssáágg (Nemzeti Munka-
ügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság), a mmuunnkkaavváállllaallóókk  vvaaggyy  kkééppvviisseellőőiikk, 
illetve mmááss  éérrddeekkeelltt  ffeelleekk  eellőőtttt, hogy mmeeggtteetttt  mmiinnddeenn  sszzüükkssééggeess  iinnttéézzkkeeddéésstt  aa  kkoocckkáázzaa--

ttookk  ffeellmméérréésséérree  ééss  eellhháárrííttáássáárraa,,  iilllleettvvee  mmiinniimmáálliissrraa  ccssöökkkkeennttéésséérree..    
 
Ezen túlmenően az Mvt. 59. § (2) bekezdés szerint a mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleess  ttáájjéékkoozzttaattnnii  aa  
kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól  

– a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot 
– a munkavédelmi képviselőt vagy bizottságot.   

 
A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak 
szerint, de lleeggaalláábbbb  55  éévviigg  mmeeggőőrriizznnii..    
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AANNYYAAGGMMOOZZGGAATTÁÁSS,,  TTÁÁRROOLLÁÁSS  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN    
 
A kereskedelmi munka lleeggnneehheezzeebbbb része talán az áárruummoozzggaattááss, árutárolás terü-
lete. A beérkezett termelői csomagolású – és ezért nagyobb súlyú - áárruukkaatt kkeellll  kkii--

sszzeerreellnnii és a rraakkttáárrii  áállllvváánnyyookkrraa  kkéézzii  vvaaggyy  ggééppii  eerrőővveell  kkiihheellyyeezznnii  vagy közvetle-
nül az eellaaddóóttéérrbbee  vviinnnnii (ez utóbbi a napi cikkeknél természetes gyakorlat)  
 

Nem vitatva a pénztári munka és az eladótéri árufeltöltés fizikai nehézségeit – hiszen például 

eeggyy  ppéénnzzttáárrooss  kkoorrsszzeerrűű  ppéénnzzttáárr  tteecchhnnoollóóggiiaa  mmeelllleetttt  iiss  nnaappoonnttaa  ttööbbbb  ttoonnnnáátt  iiss  mmeegg--

eemmeell- és a nagyáruházakban árufeltöltést végző kollégáink is folyamatosan, bár kisebb tö-
megű, de áállllaannddóó  áárruummoozzggaattáásstt  vvééggeezznneekk, aa  kkiiss  üüzzlleetteekkbbeenn pedig uunniivveerrzzáálliissaann  kkeellll  

mmiinnddeenn  ffuunnkkcciióótt  eellllááttnnii  eeggyy--eeggyy  mmuunnkkaavváállllaallóónnaakk.. 

 
Azonban tény, a bevezetőben is szóltunk róla, hogy a nnaaggyyüüzzeemmii  áárruummoozzggaattááss rejti a leg-
több veszélyt magában, nem véletlen, hogy a súlyos balesetek is itt történnek. 
Ennek oka, hogy a nagymennyiségű árutömeg mozgatása bboonnyyoolluulltt  eemmbbeerr--ggéépp  kkaappccssoollaatt--

ttaall  vvaallóóssuull  mmeegg,, mely korszerűen kialakított technológia mellett is fokozott kockázatokkal jár 
éppen ezért a kockázatértékelésnek erre a területre kell a legtöbb figyelmet fordítania). 
 
Az alábbiakban tekintsük át ebből azokat a szabályokat, melyek a  kkeerreesskkeeddeelleemmrree is vonat-
koznak. 
 

1133..  AANNYYAAGGMMOOZZGGAATTÁÁSS  
  

ÁÁllttaalláánnooss  kköövveetteellmméénnyyeekk  

  

11..  Anyagok mmoozzggaattáássáánnaakk  mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  mmeegg  kkeellll  ggyyőőzzőőddnnii  aarrrróóll, hogy a 

szállítandó anyagok, tárgyak vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nneemm  

vveesszzééllyyeezztteettii-ee  a dolgozók egészségét, testi épségét 

22..  Amennyiben a rakodást végzők, illetve a rraakkooddááss  kköözzvveettlleenn  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn  ttaarr--

ttóózzkkooddóókk  bbiizzttoonnssáággaa szükségessé teszi, a veszélyeztetett területekre való behato-
lást meg kell akadályozni, és ffiiggyyeellmmeezztteettőő ttáábblláátt kell elhelyezni. 

33..  Az anyagmozgatást iirráánnyyííttóónnaakk rakodásban jjáárrttaass, 18 éven felüli, kellő gyakorlattal, 
rendszeres szállítás esetén biztonságtechnikai vizsgával is rendelkező dolgozónak kell 
lennie. AAzz  iirráánnyyííttóó  220000  kkpp  vvaaggyy  aannnnááll  ssúúllyyoossaabbbb  oosszzttaattllaann  tteehheerr  mmoozzggaattáássaa  eessee--

ttéénn  aazz  iirráánnyyííttáássoonn  kkíívvüüll  mmááss  mmuunnkkáátt  nneemm  vvééggeezzhheett. 

44..  Az iirráánnyyííttóó a munka megkezdése előtt köteles a ddoollggoozzóókkaatt  ttáájjéékkoozzttaattnnii a végzendő 
munkáról, a szállítás, rakodás munkamenetéről, a helyes fogásokról és az alkalmazás-
ra kerülő vezényszavakról. 

55..  A mozgatott tárgyak bbiizzttoonnssáággooss  mmeeggffooggáássii  lleehheettőőssééggeeiirrőőll (pl. fogantyúk, fülek 

kialakítása, alátétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelő segéd-
eszközt kell biztosítani. 

66..  Tárgyak lleerraakkáássáánnááll, mmeeggeemmeelléésséénnééll a rakodási technológiát meg kell határozni. 

77..  Anyagok kkiitteerrmmeelléésséétt, mmeeggbboonnttáássáátt fokozatosan, felülről lefelé haladva kell végezni. 

88..  Rakodás közben rakaton, öömmlleesszztteetttt  ddeeppóónniiáánn stb. tartózkodni csak akkor szabad, 
ha az ott-tartózkodás bbiizzttoonnssáággooss. 

99..  Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kkéézzsséérrüüllééss  vveesszzéé--

llyyee  ffeennnnáállllhhaatt, gondoskodni kell a kkéézz  vvééddeellmméérrőőll. 

1100..  Anyagokat, tárgyakat úgy kell sszzáállllííttaannii, hogy közben nnee  vveesszzééllyyeezztteesssséékk sem a 
szállítást végzőket, sem a környezetben levőket. Például hosszú tárgyak vállon vagy 
kézen egy dolgozó által történő szállításakor a tárgyak mmeellllssőő  vvééggéétt  ffeellffeelléé  kkeellll  ttaarr--
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ttaannii  úúggyy,, hogy lleeggaalláábbbb  22  mm  mmaaggaassaann  lleeggyyeenneekk  aa  fföölldd  ffeellsszzíínnééttőőll,, vagy villamos 
szabadvezetékek esetén veszélyes közelségbe meg ne közelítsék azokat. 

1111..  CCssooppoorrttooss  aannyyaaggmmoozzggaattáássnnááll biztosítani kell az emelés egyenletességét és egyide-
jűségét. 

1122..  A szállítóeszközön végzett munkáknál (rakodás, javítás stb.) a sszzáállllííttóóeesszzkköözztt elmoz-
dulás eelllleenn bbiizzttoossííttaannii kell. 

1133..  Szállítóeszközön a le--  ééss  ffeellrraakkooddáásstt  úúggyy  kkeellll  vvééggeezznnii, hogy annak stabilitását e 

mmuunnkkaa  nnee  vveesszzééllyyeezztteessssee. Ha ez nem biztosított, akkor rakodás előtt a veszélyezte-
tett oldalon alátámasztást kell alkalmazni. 

1144..  A szállítóeszközre felrakott rraakkoommáánnyy  tteerrjjeeddeellmmee  ccssaakk  aakkkkoorraa  lleehheett,,  mmiinntt  aammeennnnyyiitt  
a biztonságos szállítás lehetővé tesz. 

1155..  A szállítóeszközt úgy kell megrakni, illetve a terhet úgy kell rajta elhelyezni, hogy a 
rakomány súlypontja minél mélyebben legyen. A súlyosabb tárgyakat alul, a könnyeb-
beket felül kell elhelyezni. EEggyytteennggeellyyeess szállítóeszközöknél aa  tteehheerr  ssúúllyyppoonnttjjaa  aa  

tteennggeellyy  fföölléé, illetve annak közelébe essék. A szállítóeszköz kezelőjét a rakomány a 
szabad kilátásban ne akadályozza. 

1166..  A sszzáállllííttóóeesszzkköözzöökk, illetve ggééppeekk, bbeerreennddeezzéésseekk mmoozzggaattáássáátt, indítását, illetve leállí-
tását a kkeezzeellőőnneekk  eeggyyéérrtteellmműűeenn  aazz  ootttt  ddoollggoozzóókk  ttuuddoommáássáárraa  kkeellll  hhoozznniiaa. . 

1177..  TTűűzz- és rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess anyagok rakodásakor a vonatkozó tűzrendészeti előírá-
sok az irányadók. 

1188..  FFoollyyéékkoonnyy,,  kkéépplléékkeennyy  hhaallmmaazzáállllaappoottúú  aannyyaaggookkkkaall  nnyyiittootttt  eeddéénnyytt,,  llááddáátt, tartályt 
stb. szállításkor ccssaakk olyan mértékben szabad megtölteni, hogy szállítás közben a ki-
loccsanás, kiömlés veszélye ne álljon fenn. 

1199..  KKöönnnnyyeenn ggyyúúllóó, lloobbbbaannóó, illetve rroobbbbaannóó kkeevveerréékk képződésére alkalmas üzem-
anyaggal működő szállítóberendezések üzemanyagtartályainak töltőnyílásaiban bbiizz--

ttoonnssáággii  sszziittáánnaakk kell lennie. Az üzemanyagtartályok töltése alatt a motort le kell állí-
tani. Töltés alatt a jármű közelében a tűzrendészeti előírások által meghatározott tér-
ségen belül dohányozni, valamint nyílt lángot használni tilos. Belső égésű motorok ki-
pufogóit hangtompítóval kell ellátni. 

2200..  BBeellssőő  ééggééssűű  mmoottoorrooss  sszzáállllííttóóeesszzkköözzöökkeett, bbeerreennddeezzéésseekkeett zzáárrtt helyiségben, állan-
dó szállítási munkavégzésre használni általában nem szabad; indokolt esetben meg-
engedhető, ha a helyiség és a szellőzési viszonyok folytán biztosítható, hogy a levegő 
szennyezettsége a munkazónában aa  MMAAKK--éérrttéékkeett  (maximálisan megengedhet kon-
centráció) nnee  hhaallaaddjjaa,,  mmeegg. Ez esetben sseemm  sszzaabbaadd a helyiségben a jármű motorját a 

ffeell--ééss  lleerraakkooddááss  ttaarrttaammaa  aallaatttt  jjáárraattnnii. 

2211..  Belső égésű motoros, illetőleg nem rroobbbbaannááss  bbiizzttooss villamos szállítóeszközzel, be-
rendezéssel tilos bemenni olyan helyiségbe, ahol az tűz- vagy robbanásveszélyt je-
lenthet! 

2222..  Olyan járműveknél, berendezéseknél, amelyeknél ssttaattiikkuuss  vviillllaammooss  ffeellttööllttőőddééss lehe-
tősége áll fenn, ggoonnddoosskkooddnnii  kkeellll  aa  ffeellttööllttőőddééss  mmeeggeellőőzzéésséérrőőll..  

2233..  Kézikocsikat egymás után kapcsolva mozgatni nem szabad! 
 
 

1144..  AA  KKÉÉZZII  TTEEHHEERRMMOOZZGGAATTÁÁSS  SSZZAABBÁÁLLYYAAII  
 

 
Az áárruu  mmoozzggaattáássaa a kiskereskedelmi egységekben zömmel kkéézzzzeell és nneemm  ggéé--

ppii  eerrőővveell  ttöörrttéénniikk (ide értve természetesen a hidraulikus kézi targoncák, szállító 
kocsik, molnár targoncák használatát is). Mivel a gépi eszközök (targoncák) 
használata végzettséghez kötött és ez egy szűkebb munkavállalói csoport fel-

adata – a munkavállalók nagy része így dolgozik. Ugyanakkor – mméégg  hhaa  aa  nneemmeennkkéénnttii  

ssúúllyyhhaattáárrookkaatt  bbee  iiss  ttaarrttjjáákk (ha betartják) – aazz  eeggéésszzssééggeett  eeggyy  éélleetteenn  áátt  bbeeffoollyyáássoollhhaattjjaa  

eeggyy  iitttt  sszzeerrzzeetttt  sséérrüüllééss  vvaaggyy  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss. 
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Az egészségügyi és a szociális minisztérium emiatt és a törvény felhatalmazása alapján al-
kotta meg rendeletét aazz  eellssőőssoorrbbaann  hhááttsséérrüülléésseekk  kkoocckkáázzaattáávvaall  jjáárróó  kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss  

mmiinniimmáálliiss  eeggéésszzssééggii  ééss  bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  ––  25/1998.(XII.27) EüM rendelet  
   
Először az aallaappffooggaallmmaakk tisztázása szükséges 
 
a) kézi tehermozgatás: olyan terhek egy vagy több munkavállaló által történő szállítása, 
tartása - beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, továbbítását vagy 
mozgatását -, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek mi-
att a munkavállalóknak - különösen - hátsérülést okozhatnak; 
 
b) hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, sza-
kadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének ki-
alakulása. 
 
A munkáltató műszaki, illetve szervezési intézkedések megvalósításával 

a) kiküszöböli a kézi tehermozgatást, ha ez nem oldható meg 
b) a tevékenységgel járó kockázatot - az alábbi tényezők figyelembevételével a le-
hető legkisebbre csökkenti. 

 
A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő, általános tényezők 
 

1. A teher jellemzői  
 
A teher kézi mozgatása elsősorban akkor jelentheti hátsérülés kockázatát, ha a teher 

– túl nehéz vagy túl nagy, 
– nem kézre álló vagy nehéz fogni, 
– instabil vagy tartalma elmozdulhat, 
– olyan módon helyezkedik el, hogy annak mozgatása során nincs lehetőség a 

törzs közelében történő elhelyezésére, vagy a törzs hajlításával vagy elfor-
dításával lehet tartani, illetve mozgatni, 

– körvonalai (felszíne) vagy halmazállapota (állaga) miatt valószínű, hogy a 
munkavállaló sérülését okozza ütközés esetén. 

 
2. Szükséges fizikai erőkifejtés 

 
A fizikai erőkifejtés elsősorban hátsérülés kockázatával akkor járhat, ha a tehermozgatás  

– túl megerőltető, 
– csak a törzs elcsavarodásával kivitelezhető, 
– a teher hirtelen elmozdulhat, 
– a test labilis helyzetében következik be, 
– ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjék az emelés. 

 
3. A munkakörnyezet jellemzői 

 
A munkakörnyezet jellemzői a hátsérülés kockázatát növelhetik, ha 

– nincs elég hely, különösen a függőleges irányban a teher mozgatásához, 
– a padozat vagy munkavégzés szintje változó, emiatt a terhet különböző szinteken kell 

mozgatni, 
– a padozat vagy a láb megtámasztása labilis, 
– a hőmérséklet, a páratartalom vagy a szellőzés nem megfelelő. 
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4. A tevékenység követelményei 
 
Elsősorban a hátsérülés kockázatával jár a tevékenység, ha az alábbiak közül egy vagy 
több feltétellel jár együtt: 

– főként a gerincet érintő túl gyakori vagy túl hosszan tartó fizikai erőkifejtés, 
– a testi pihenési vagy a regenerációs periódus elégtelen, 
– az emelési, lerakási vagy továbbítási távolságok túlzottak, 
– a munkaritmust olyan folyamat szabja meg, amelyet a munkavállaló nem változtat-

hat meg. 
 
Ha a munkavállalók részéről súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, a munkálta-
tó a munkavégzés helyeit - amennyiben ez lehetséges - oly módon alakítja ki, hogy az ilyen 
kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és az egészségre ártalmatlanok le-
gyenek. Ennek keretében – figyelembe véve a fentiekben foglaltakat – 

a) a munkavégzés megkezdése előtt felméri az adott munka jellegének megfelelő 
egészségügyi és biztonsági követelményeket, és különösen a teher jellemzőit, 

b) megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebbre csökkenti a munkavállaló-
kat fenyegető hátsérülés kockázatát. 

 
A munkaköri alkalmasság orvosi véleményezése során a foglalkozás-egészségügyi szol-
gálat, illetve a munka elrendelésekor a munkáltató az alábbi egyéni kockázati tényezőket 
figyelembe veszi. 
 
A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő egyéni kockázati tényezők:  
 
A munkavállaló hátsérülése megnövekedett kockázatával kell számolni, ha 

a) fizikailag (testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott tevékenység végzésére, 
b) olyan gerincelváltozása van, amely a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent, 
c) a munkavégzéshez alkalmatlan ruházatot, lábbelit vagy más személyes tárgyat visel, 
d) nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, illetve gyakorlattal 

  
Az a)-b) pontban felsorolt tényezőkre a munkaköri alkalmassági vizsgálata és vélemé-
nyezése során különös figyelmet kell fordítani. 
  
A munkáltatónak általános tájékoztatást kell nyújtania a munkavállaló részére, és - ameny-
nyiben ez lehetséges - a legpontosabb információt kell adnia a munkavégzés megkezdése 
előtt 
a) a teher súlyáról (tömegéről), továbbá 
b) egyenlőtlen tehereloszlás esetén a súlypontról vagy a teher legnehezebb oldaláról. 

 
A munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájé-
koztatást, az oktatást és a konzultációt a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel 
kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint. 
   

1155..  AANNYYAAGGTTÁÁRROOLLÁÁSS  
 

ÁÁllttaalláánnooss  kköövveetteellmméénnyyeekk  

  

11..  Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi 
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó behatások (pl. rázkó-
dás, rezgés, vegyi, fény), a tárolóhely megengedhető maximális teherbírása és a tűzren-
dészeti előírások figyelembevételével veszélymentesen kell tárolni. 

22..  RRaakkttáárrookkbbaann,,  áállllvváánnyyookkoonn,,  ppoollccookkoonn a legnagyobb megengedhető terhelhetőséget 
fel kell tüntetni. 
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33..  KKéézzii  rraakkooddááss  eesseettéénn a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak megfogási 
lehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően a mindenkori 

rraakkooddóósszziinnttttőőll  sszzáámmííttvvaa  kkeellll  mmeegghhaattáárroozznnii. 

44..  Különböző méretű, illetve különböző súlyú ttáárrggyyaakk  ffeellhhaallmmoozzáássáánnááll alul kell a na-
gyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni. 

ZZáárrtt  vvaaggyy  ffeeddeetttt  hheellyyiissééggbbeenn  ttöörrttéénnőő  ttáárroollááss esetén a tárolt anyag tulajdonságát, a 
tárolás módját, az anyag minőségét, az ott végzett munkát és a levegő szennyezettsé-
gének mértékét figyelembe véve, hatásos szellőzést kell biztosítani. 

55..  Anyagok eeggyymmáássoonn  vvaallóó  ttáárroolláássaa  eesseettéénn, ha szabályos egymásra rakással az eldő-
lés-, elgurulás mentes tárolás nem biztosítható, kötéseket, sorok közé helyezett aláté-
teket (palló, léc stb.), kötésbe rakott támasztómáglyákat, kiékeléseket kell alkalmazni. 

66..  A tárolt anyagok sszzééttgguurruulláássáánnaakk  mmeeggaakkaaddáállyyoozzáássáárraa,, erre a célra szolgáló eszkö-
zöket, ékeket stb. kell biztosítani. 

77..  Az aallááttéétteekk, éékkeekk stb. a várható igénybevételnek eelllleennáállllóókk legyenek. 

88..  Többszintes rraakkttáárraakkbbaann tteehheerrffeellvvoonnóó hiányában az alakjuk, terjedelmük vagy súlyuk 
miatt nneehheezzeebbbbeenn  mmoozzggaatthhaattóó  aannyyaaggookkaatt  aa  ffööllddsszziinntteenn kell elhelyezni. 

99..  Az anyagok szállítására szolgáló ggöönnggyyöölleeggeekkeett,,  hhoorrddóókkaatt,,  llááddáákkaatt,,  ccssoommaaggoollááss--

mmóóddookkaatt általában úgy kell megválasztani, hogy azok a szállítás, tárolás közben várha-
tó igénybevételeknek feleljenek meg, a szállítás, tárolás biztonságát ne veszélyeztes-
sék. 

1100..  AAnnyyaaggookk,,  ttáárrggyyaakk  ttáárroolláássáánnááll  bbiizzttoossííttaannii  kkeellll  aazzookk  vveesszzééllyymmeenntteess  lleerraakkáássáánnaakk és 
elszállításának lehetőségét. 

1111..  HHoosssszzúú  aannyyaaggookk (csövek, rudak stb.) ffaallhhoozz  ddöönnttvvee  vvaallóó  ttáárroolláássaa  eesseettéénn, amennyi-
ben az elcsúszás, eldőlés veszélye szükségessé teszi, ütközőket, rakathatárolókat kell 
alkalmazni. 

1122..  SSéérrüülltt  aannyyaaggoott,,  ggöönnggyyöölleeggeett  aa  rraakkaattookkbbaann  eellhheellyyeezznnii  nneemm  sszzaabbaadd, tárolásukról kü-
lön kell gondoskodni. 

1133..  Olyan anyagokat, amelyekből hheeggyyeess,,  éélleess  rréésszzeekk állnak ki, tárolás előtt ezektől men-
tesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani. 

1144..  EEggéésszzssééggrree  kkáárrooss,,  rroobbbbaannááss--  vvaaggyy  ttűűzzvveesszzééllyyeess stb. tárolt anyagok mellett táblán fel 
kell tüntetni az anyag pontos megnevezését, tűzveszélyességi osztályba tartozását, tu-
lajdonságát, a kezelésre, az egyéni védőeszközökre és a veszély esetén szükséges 
tennivalókra vonatkozó előírásokat. 

1155..  ÉÉgghheettőő, rroobbbbaannáássvveesszzééllyyeess elegyek képződésére alkalmas anyagok, folyadékok, 
gázok göngyölegeit csak sszziikkrraammeenntteess  sszzeerrsszzáámmmmaall szabad felnyitni. 

1166..  Minden göngyöleg (tartály, edény stb.) ccssaakk  oollyyaann  aannyyaaggggaall  ttiisszzttíítthhaattóó, amely a gön-
gyöleg tartalmával nem lép robbanásveszélyes reakcióba. 

1177..  Az olyan anyagok, amelyek vízzel vagy a levegő nedvességtartalmával reakcióba lép-
nek, és ez által bárki biztonságát vagy egészségét veszélyeztethetik, ccssaakk  llééggmmeennttee--

sseenn  iiss  lleezzáárrtt  ggöönnggyyöölleeggbbeenn szállíthatók és tárolhatók. 

1188..  A vasúti tartálykocsiban sszzáállllííttááss csak akkor megengedett, ha hullámtörő lleemmeezzeeii sem 
a tartály belsejéből való mentést, sem a tartály átszellőzését nem akadályozzák. 

1199..  A ggöönnggyyöölleeggeekk (tárolóedények stb.) biztonsági követelményeire értelemszerűen az 
anyagmozgatási részben foglaltak az irányadók. 

2200..  A mmuunnkkaahheellyyeenn nnyyeerrssaannyyaaggbbóóll, ffééllkkéésszz termékből, kkéésszzáárruubbóóll csak olyan mmeennnnyyii--

ssééggeett sszzaabbaadd tárolni, amely a munka folyamatos elvégzéséhez ffeellttééttlleennüüll  sszzüükkssééggeess, 
és a ddoollggoozzóótt a gép kiszolgálásában, a biztonságos munkavégzésben, a szabad moz-
gásban nneemm  aakkaaddáállyyoozzzzaa. Az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagból lleeggffeell--

jjeebbbb  eeggyy  mműűsszzaakkhhoozz  sszzüükkssééggeess  mmeennnnyyiissééggeett  sszzaabbaadd  aa  mmuunnkkaahheellyyeenn  ttáárroollnnii..  

2211..  MMuunnkkaahheellyyeenn az egyes nnyyeerrssaannyyaaggookk, kkéésszzáárruukk, aallkkaattrréésszz tárolására vonatkozó 
meghatározásokat, az óvórendszabályban nem tárgyalt tárolási módokat, továbbá a tá-
rolás rendjének részletes szabályait aa  MMVVSSZZ--bbeenn  kkeellll  mmeegghhaattáárroozznnii. 
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MMUUNNKKAAEESSZZKKÖÖZZÖÖKK  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN  

 
A kereskedelemben használt mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkrree is vonatkozik a munkavédelmi törvény ko-
rábban már tárgyalt előírása, mely zömében a munkáltatót, de az eszközt használó munka-
vállalót is felelőssé teszi az eszköz biztonságos használatáért. 
 
A kkeerreesskkeeddeelleemm  nnaaggyyüüzzeemmeeiibbeenn (logisztikai központok, nagyáruházak raktárai) általáno-
san használt eszköz a ttaarrggoonnccaa, melyre külön szabályok is érvényesek (lévén veszélyes 
munkaeszköznek számít). A targoncára, mint emelőgépre vonatkozó szabályokat az Emelő-
gép Biztonsági Szabályzat23 tartalmazza melyből csak a targoncára vonatkozó legfontosabb 
részeket emeljük ki. 
 
Tesszük ezt azért, mivel a targonca az egyik legnagyobb veszélyforrás a kereskedelmi mun-
kavégzése során, a legsúlyosabb balesetek a vele történő szabálytalan és figyelmetlen mun-
kavégzés során történnek. A targonca az eemmeellőőggééppeekk  ccssaallááddjjáábbaa  ttaarrttoozziikk  

  

  

1166..  EEMMEELLŐŐGGÉÉPPEEKK  ((IIDDEEÉÉRRVVEE  AA  KKÜÜLLÖÖNNFFÉÉLLEE  TTAARRGGOONNCCÁÁKKAATT  IISS))    
 
Az emelőgép  aazz  aa  sszzaakkaasszzooss  üüzzeemműű  ggééppii  vvaaggyy  kkéézzii (emberi erő) mmeegghhaajj--

ttáássúú sszzeerrkkeezzeett vagy bbeerreennddeezzééss, ami közvetlenül vagy segédeszközzel 
terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érke-
zési helyére továbbítja. Feltehető a kérdés, vajon mmiinnddeenn  rraakkttáárrbbaann  ddooll--

ggoozzóó  vveezzeetthheettii  aa  ttaarrggoonnccáátt,,  hhaa  ppééllddááuull  aa  kkeezzeellőőjjee  ttáávvooll  vvaann??  A válasz 
egyértelműen NNEEMM, mivel ez által magunkat és másokat is veszélyeztethetünk.  
 

KKii  lleehheett  aakkkkoorr  ttaarrggoonnccaavveezzeettőő??  

  

AAzz  eemmeellőőggéépp--kkeezzeellééss  sszzeemmééllyyii  ffeellttéétteelleeii  ––  Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, 
aki  

– 1188..  éélleettéévvéétt betöltött, vagy szakmunkás 
– a feladat elvégzésére eellőőzzeetteess és időszakos oorrvvoossii vviizzssggáállaatt  alapján alkalmas 
– rreennddeellkkeezziikk az emelőgép kezelésére áállllaammiillaagg  eelliissmmeerrtt  sszzaakkkkééppeessííttéésssseell és a 

hheellyyvváállttoozzttaattáássrraa  iiss  kkééppeess  eemmeellőőggéépp  eesseettéébbeenn - ha azt maga vezeti - az ahhoz 

sszzüükkssééggeess  vveezzeettőőii  eennggeeddééllllyyeell. 
 

Az emelőgép kezelőjét mmuunnkkaavvééddeellmmii  ookkttaattáássbbaann  kkeellll  rréésszzeessíítteennii: 
–  a munkába állása eellőőtttt 
–  legalább hhaatt hhóónnaappooss ttáávvoolllléétt után 

 

IIssmmééttllőőddőő, illetőleg rreennddkkíívvüüllii mmuunnkkaavvééddeellmmii ookkttaattáássbbaann kell részesíteni az emelőgép 
kezelőjét, éévveennttee  lleeggaalláábbbb  eeggyy  aallkkaalloommmmaall,,  továbbá más – általa korábban még nem ke-
zelt – eemmeellőőggééppttííppuuss  kkeezzeellééssee  eellőőtttt..  
 
A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi sszzaakkkkééppzzeettttssééggggeell rendelkező 
személlyel tteemmaattiikkáátt  kkéésszzíítttteett, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a 
technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására. 

                                                
23 47/1999.(VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
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IIggaazzoollhhaattóó  mmóóddoonn  mmeegg  kkeellll  ggyyőőzzőőddnnii  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  iissmmeerreetteekk  eellssaajjááttííttáássáárróóll,,  ééss  
meg kell ismernie aazz  üüzzeemmeelltteettééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookkaatt  

  

ÁÁllttaalláánnooss  eellőőíírráássookk  

  
1. Az emelőgépet csak a hhaasszznnáállaattii  uuttaassííttáássbbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  mmóóddoonn és célra sza-

bad használni. 

2. A gépi hajtású emelőgéphez nnaappllóótt kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti 
vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzí-
teni kell 

3. Az emelőgépre, illetőleg annak sszzeerrkkeezzeettéérree,,  ggéépphháázzáábbaa,,  vveezzeettőőhheellyyéérree csak az 
azon szolgálatot teljesítő kezelő, ellenőrző és karbantartó sszzeemmééllyyeekk mmeehheettnneekk fel. 

TTaannuullóóvveezzeettőő csak felügyelet mellett tartózkodhat az emelőgépen. 

4. Az emelőgépre ffeellmmeennnnii vagy arról lleejjöönnnnii  ccssaakk a gép álló állapotában, annak feljá-
rásra alkalmas helyzetében és csak az erre a célra kialakított úton szabad, kivéve a 
veszélyhelyzetet. 

5. EEmmeellőőggééppeenn ttaarrttóózzkkooddnnii, arra felmenni ccssaakk az üzemeltető hozzájárulásával és a 
kezelő tudtával sszzaabbaadd 

6. Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy va-
gyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek „„VViiggyyáázzzz!!  AAzzoonnnnaall  áálllljj””  
jelzést adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani. Amennyiben külön jogszabály eltérően 
nem rendelkezik, emelőgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és ta-
núsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre az üzemmódra alkalmassá tett eme-
lőgéppel szabad. 

7. Teher mmeeggeemmeellééssee,,  hhaallaaddáássaa  eellőőtttt  ééss  aallaatttt  aa  kkeezzeellőő  jjeellzzéésséérree  aazz  eemmeellőőggéépp  hhaattóó--

kköörrzzeettéébbeenn  ttaarrttóózzkkooddóó  sszzeemmééllyy  kköötteelleess  úúggyy  eellttáávvoollooddnnii, hogy az emelőgép és az 
emelt teher őt ne veszélyeztesse, kivéve a színpadi munka esetén. 

8. Emelőgéppel ccssaakk  ffüüggggőőlleeggeess  iirráánnyyúú  eerrőőhhaattáásstt  sszzaabbaadd  kköözzvveettlleennüüll kifejteni, kivé-
ve, ha azt más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette. 

9. Az emelőgép tteerrvveezzeetttt áálllléékkoonnyyssáággáátt ppóóttllóóllaaggooss ellensúllyal nnöövveellnnii   

TTIILLOOSS!!  
10. A kezelőnek és az irányítónak a tteerrhheett, illetőleg a kezelőnek az iirráánnyyííttóó jelzéseit a 

tehermozgatás egész folyamata alatt ffiiggyyeelleemmmmeell  kkeellll  kkíísséérrnniiee. 

11.  Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, mmeeggeemmeelltt tteerrhheett csak 

oollyyaann  tteerrüülleett  ffeelleetttt  sszzaabbaadd  vviinnnnii, ahol személyek nem tartózkodnak, kivéve a szín-
padi munkát. 

12.  Amennyiben mmeeggeemmeelltt  tteerrhheenn vagy aallaattttaa  mmuunnkkáátt  kell vvééggeezznnii, csak akkor sza-
bad, ha a teher tartását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás 
biztosítja (pl. önzáró menetorsó), kivéve a gépjármű szerviz- és a vasúti emelőt, va-
lamint a színpadi tevékenységet. 

13. . A vvéégghheellyyzzeetteekk  hhaattáárráánn  mmiinnddeenn  mmoozzggáásstt  úúggyy  kkeellll vezérelni - a sebességet csök-
kenteni -, hogy a biztonsági véghelyzet hhaattáárroollóó  kkaappccssoollóó működtetésére ne legyen 
szükség. 

14. A kezelőt az emelés megkezdése előtt egyértelműen ttáájjéékkoozzttaattnnii kell, hogy kinek a 
jelzéseit köteles figyelembe venni. Amennyiben szükséges, az irányítással megbízott 
személy felismerhetőségét karszalaggal, eltérő színű ruházattal vagy eltérő színű fej-
védő sisakkal kell biztosítani. 

1155..  Ha a teher kötözésével (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, aazz  eeggyyiikkeett  

kköözzüüllüükk  mmeegg  kkeellll  bbíízznnii  aazz  eemmeellőőggéépp  kkeezzeellőő  iirráánnyyííttáássáávvaall..  
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16. Ha a kezelő a kezelőhelyről a teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi iirráá--

nnyyííttóótt kkeellll  bbiizzttoossííttaannii, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges. 

17. A kkeezzeellőőffüüllkkéévveell ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a ke-
zelő biztonságos kimentésének személyi - pl. kiképzett mmeennttőősszzeemmééllyy(ek) - és ttáárr--

ggyyii (pl. kkööttééllhháággccssóó, bbiizzttoonnssáággii hheevveeddeerr, mmeennttőőkkööttééll) feltételeit, üzemzavar, bal-
eset vagy a kezelő rosszullétének esetére. 

 

AAzz  eemmeellőőggéépp  kkeezzeellőőrree  vvoonnaattkkoozzóó  eellőőíírráássookk    

  
– figyelembe kell venni az eemmeellőőggéépp  nnaappllóójjáábbaa  aazz  eellőőzzőő  mműűsszzaakk  aallaatttt  bbeeíírrtt  bbeejjeeggyyzzééssee--

kkeett és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését. 
 
– Az emelőgép üüzzeemmbbee  hheellyyeezzééssee előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkeze-

tén nneemm  ttaarrttóózzkkooddiikk  sseennkkii.. 
 
– Minden műszak megkezdése előtt mmeegg  kkeellll  vviizzssggáállnniiaa  aazz  eemmeellőőggéépp  bbiizzttoonnssáággáátt érintő 

berendezések hatékonyságát, így különösen: 
 

– a vvéésszzlleeáállllííttóótt, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja 
– a ffiiggyyeellmmeezztteettőő, jelző berendezéseket  
– a hhaajjttóómműűvveekkeett és a köteleket, láncokat  
– a vvéégghheellyyzzeett kapcsolókat 
– minden mozgás fféékkjjéétt 
– a rreetteesszzeelléésseekkeett 
– a tteehheerrbbíírrááss, illetőleg a kkiinnyyúúllááss jelzőket 
– az emelőgép egyéb bbiizzttoonnssáággii berendezéseit, amelyek az emelőgép felszerelésé-

hez tartozó eszközökkel megvizsgálhatók 
– valamint a használati utasításban előírt eeggyyéébb bbeerreennddeezzéésseekkeett és védőeszközöket. 

 
– Ha hhiiáánnyyoossssáággoott vagy rreennddeelllleenneessssééggeett tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni, 

valamint az emelőgép naplójába bejegyezni. 
 
– Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos 

üüzzeemmeelltteettéésséétt vveesszzééllyyeezztteettii, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenessé-
gek megszüntetése után helyezheti üzembe. 

 

––  Az emelőgépet ccssaakk  aa  hhaasszznnáállaattii  uuttaassííttáássbbaann  lleeíírrtt  mmóóddoonn  sszzaabbaadd  üüzzeemmbbee  hheellyyeezznniiee..  
– KKöötteelleess minden mozgás megkezdése előtt hhaannggjjeellzzéésssseell figyelmeztetni az emelőgép 

hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék. 
 
A hhaannggjjeellzzéésseekk a következők legyenek: 
 
 

– egy rövid jel: figyelmeztetés az egyes munkaműveletek megkezdése előtt; 
– két rövid jel: ha az utasítás nem egyértelmű, vagy a terhet nem lehet biztonságosan 

mozgatni; 
– folyamatos jel: veszélyhelyzet. 

 

––  Felelős aa  kkööttöözzőő  áállttaall  aallkkaallmmaazzootttt  tteehheerrffeellvveevvőő  eesszzkköözz  hheellyyeess  mmeeggvváállaasszzttáássááéérrtt, a 
függesztés helyes módjáért, a kötöző (rakodó) munkájáért, amennyire azt munkahelyéről 
megítélheti. Hiba esetén a kötözőt (rakodót) utasítania kell annak azonnali megszünteté-
sére. Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a ffeelleerrőőssííttééss  bbiizzttoonnssáá--

ggooss  ééss  aazz  eemmeelléésssseell  sseennkkiitt  nneemm  vveesszzééllyyeezztteett..  
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– A tteerrhheett úgy kell eellőősszzöörr  mmeeggmmoozzddííttaannii - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen 
csak elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet to-
vább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az eme-
lőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabi-
litását nem veszélyezteti. A színpadi díszletváltozás során az emelés és süllyesztési mű-
velet ez alól kivételt képez. 

 
– NNeemm  vvééggeezzhheettii  aazz  eemmeelléésstt  aaddddiigg, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó 

személyek el nem hagyják. 
 
– Az irányítótól kapott jjeellzzééss vagy uuttaassííttááss vvééggrreehhaajjttáássáátt kköötteelleess mmeeggttaaggaaddnnii, ha  

– ellentétes a jelen szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy  
– megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.  

 

––  NNeemm  emelhet  mmeegg  aazz  eemmeellőőggééppppeell  oollyyaann  tteerrhheett::                                                                                  
 

– amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve sze-
mélytartóval rendelkező emelőgép 

– amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik 
– amely nem tartja meg a saját tömegét 
– amely leerősített 
– amely lefagyott 
– amely beépített, kivéve, ha az emelőgépet erre a célra tervezték és gyártották 
– amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak 
– amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak 
– amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve 
– amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő eszköz teherbírását. 

Ez nem érinti a vonatkozó szabvány szerinti statikai és dinamikai vizsgálatokat. 
 
– Ha nem biztos benne, hogy egy tárgyat sszzaabbaadd--ee  mmeeggeemmeellnnii, akkor köteles az emelő-

gép üüzzeemmeelltteettőőjjééttőőll vagy az emelőgép üüggyyiinnttéézzőőjjééttőőll  uuttaassííttáásstt  kkéérrnnii.  
 
– A megemelt terhet ccssaakk  oollyyaann  úúttvvoonnaalloonn  ééss  oollyyaann  mmaaggaassssáággbbaann  sszzáállllíítthhaattjjaa, ahol a 

mozgás során az nneemm  vveesszzééllyyeezztteettii  aazz  éélleett--  ééss  vvaaggyyoonnbbiizzttoonnssáággoott. 
 
–  Köteles üzem közben az emelőgép hheellyyeess  mműűkkööddéésséétt  ffiiggyyeelleemmmmeell  kkíísséérrnnii.. 
 
– Ha olyan rreennddeelllleenneessssééggeett vagy hhiibbáátt éésszzlleell, amely veszélyezteti az emelőgép, illető-

leg a körülötte dolgozók biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet 
leállítani. A hibát köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni és az emelőgép nap-
lójába beírni. 

 
– ÁÁttaallaakkííttáásstt nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt 

mértékig. 
 
– Az emelőgépen végzett bbáárrmmiillyyeenn  jjaavvííttáássii  mmuunnkkaa  kköözzbbeenn csak a karbantartást végzők 

vezetőjétől fogadhat el utasítást az emelőgép kezelésére. 
 
– Az emelőgép ffőőkkaappccssoollóójjáátt azonnal ki kell kapcsolnia 

– energiaellátás zavara esetén (feszültség-kimaradás) 
– valamint, ha a vezérlőkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg. 

 
– Az emelőgép üüzzeemmeelltteettéésséénneekk befejezésekor, vagy a mmuunnkkaasszzüünneetteekk megkezdésekor, 

ha a kezelő az emelőgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell mmeeggtteennnniiee: 
– a terhet és a merev teherfelvevő eszközt biztonságosan le kell helyezni 
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– az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kell hozni 
– az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni 
– szabadban lévő emelőgépnél a szélterhelésből eredő elindulás vagy elmozdulás el-

len védő biztosításokat fel kell helyezni 
– a belső égésű motorral működő (pl. mobil) emelőgép esetén a motort le kell állítani 
– az emelőgépet a használati utasításban üzemszünetre előírt állapotba kell hozni 
– meg kell akadályozni, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse. 

 
– VViillllaammooss  üüzzeemműű  eemmeellőőggééppeett  üüzzeemmsszzüünneett  aallkkaallmmáávvaall  llee  kkeellll  vváállaasszzttaannii  aa  hháállóózzaattrróóll 

és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárni. Ellenőriz-
ni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek (tokozott szekrények, me-
legítő, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás) nem okozhatnak-e tüzet. A kezelő-
hely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak feszültség 
alatt használni. 

 

AA  ttaarrggoonnccaavveezzeettééssrree  vvoonnaattkkoozzóó  lleeggffoonnttoossaabbbb  sszzaabbáállyyookk    

  
– Targoncával csak erre a célra kiképzett ppóóttkkooccssiitt sszzaabbaadd  vvoonnttaattnnii.  
– A targoncán kkíísséérrőő  ccssaakk  aakkkkoorr  uuttaazzhhaatt, ha megfelelő – biztonsági követelményeket 

kielégítő – üüllőőhheellyy van raja.  

––  A vviillllaammooss  ttaarrggoonnccáánn  biztosítani kell az áárraammüüttééss  eelllleennii  vvééddeellmmeett!!  
 
 
Milyen előírások vonatkoznak a munkavégzésre? 
 

11..  BBiizzttoossííttaannii kell, hogy a felemelt teher alatt, valamint a veszélyeztetett területen emelés 
és leeresztés közben senki ne tartózkodjon.  

22..  A teher eemmeelléésséétt úgy kell végezni, hogy a teher más tárgyhoz ne ütközzék.  

33..  Az eemmeellőőtt csak ffüüggggőőlleeggeess emelésre és hhiibbááttllaann kkiilliinnccsszzáárrrraall, vagy azzal egyenér-
tékű biztonságot nyújtó szerkezettel szabad használni. 

44..  Az emelőt a terhelésnek megfelelő szilárdságú alapzaton úgy kell elhelyezni, hogy az 
emeléskor ne mozdulhasson vagy billenhessen el. 

55..  Az emelés megkezdésekor ellenőrizni kell a teher biztonságos elhelyezkedését az 
emelő tartószerkezetén.  

66..  Az emelő működtetésekor az emelt terhet figyelni kell. Süllyesztéskor a teher vagy az 
emelő mozgó alkatrészei alól minden tárgyat el kell távolítani.  

77..  A megemelt teherre fellépni, azon tartózkodni, munkát végezni csak akkor szabad, ha 
biztosított: 

88..  hogy a teher ennek hatására nem billenhet, csúszhat el 

99..  biztonságos a fel- és lelépés.   

1100..    EEmmeellééss--ssüüllllyyeesszzttééss közben a terhen tartózkodni tilos!  

1111..  Az emelők támasztó elemeinek magasságát csak az emelő ttaarrttoozzéékkáátt képező mmaaggaa--

ssííttóóvvaall szabad növelni. 
 
 

1177..  KKÉÉZZIIKKOOCCSSII  
 

11..  A kézikocsit ccssaakk  llééppééssbbeenn  sszzaallaadd  mmoozzggaattnnii.  

22..  Olyan kézikocsit, amelynek nniinnccss  vvoonnóórrúúddjjaa,,  ccssaakk  ttoollnnii  sszzaabbaadd.   

33..  Az ilyen kocsit csak olyan magasságig szabad megrakni, hogy aa  kkooccssiitt  

ttoollóó  ddoollggoozzóó  aazz  úúttvvoonnaallaatt  áátttteekkiinntthheessssee..  
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1188..  SSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓSSZZAALLAAGG  
 

11..  A hheevveeddeerr (szalag) végeit vulkanizálással, ha pedig ez a berendezés szerkezete 
miatt nem lehetséges, akkor kkiiáállllóó  rréésszzeekkttőőll  mmeenntteesseenn egyéb módon kell ösz-

szekötni. 

22..  A szállítószalag mműűkkööddééssee közben éésszzlleelltt bármilyen hhiibbaa esetén a szállítószalagot llee  

kkeellll  áállllííttaannii,, és a hibát a felelős vezetőnek jelenteni kell. A hiba kijavításáig a szalagot 
üzembe helyezni tilos! 

33..  Ha a párhuzamosan elhelyezett sszzáállllííttóósszzaallaaggookk  eeggyymmáássttóóll  vvaallóó  ttáávvoollssáággaa  11,,55  mm--nnééll  

kkeevveesseebbbb, akkor a két szállítószalag között, legalább az egyik oldalon szilárd kapaszko-
dókorlát legyen. 

44..  A szállítószalag, dobjait a lleehhúúzzáássii  oollddaalloonn  bbuurrkkoollnnii  kkeellll.. Abban az esetben, ha a szállí-
tószalag méretei, továbbá a rajta szállított anyagok súlya által a szállítószalag és a gör-
gők behúzási oldala a dolgozókra veszélyt jelenthet, a szalagok mentén védelmet kell 
biztosítani. 

55..  A hheevveeddeerrrree  ttaappaaddtt  aannyyaaggoott  kkéézzii  eesszzkköözzzzeell  lleettiisszzttííttaannii  ccssaakk  a szalag áállllóó hheellyyzzeettéé--

bbeenn szabad. Mozgás közbeni tisztítás csak beépített tisztítóberendezéssel végezhető. 
Üzemen kívüli szállítószalagon anyagot hagyni nem szabad. 

66..  AA  kköözzlleekkeeddőőuuttaakk vagy kkeezzeellőőffoollyyoossóókk mellett levő, aa  jjáárróósszziinnttttőőll  880000  mmmm--nnééll  aallaaccssoo--

nnyyaabbbbaann elhelyezett szállítószalagok mellett végigmenő, szabályos védőkorlátot kell biz-
tosítani. 

 

1199..  CCSSÚÚSSZZDDAA  
 

11..  A csúszdán szállított aannyyaagg  kkiivváággóóddáássáátt  mmeegg  kkeellll  aakkaaddáállyyoozznnii. 

22..  A csúszda ffeellaaddóóhheellyyéétt - amennyiben az a padlószinten van - három 
oldalon kköörrüüll  kkeellll  kkeerríítteennii, és a csúsztatás szüneteltetése alatt a ne-
gyedik oldalon is le kell zárni vagy le kell fedni. 

33..  Ha a csúszda padlónyíláson halad át, a nnyyíílláásstt  eell  kkeellll  kkeerríítteennii.. A csúsztatás szü-
netelése alatt, ha nincs korlát, a nyílást lefedve kell tartani. 

44..  A lejövő anyag bbiizzttoonnssáággooss  ffeellffooggáássáárróóll gondoskodni kell. 

55..  Amennyiben a csúszda olyan helyen halad el, ahol veszélyt jelenthet, biztosítani 
kell, hogy a veszélyeztetett területen sseennkkii  nnee  ttaarrttóózzkkooddjjéékk.. 

66..  A ffeennnnaakkaaddtt  aannyyaagg biztonságos elindításának (pl. bolygatónyílás, bolygató-
eszközök) módját meg kell meghatározni. 

 

2200..  LLÉÉTTRRÁÁKK  
 

Amikor a létrákkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokról beszé-
lünk, akkor a mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa  kköözziissmmeerrtt  ––  ootttthhoonn  iiss  ggyyaakkrraann  

hhaasszznnáálltt  ––  eesszzkköözzrrőőll  vvaann  sszzóó. 
Ahogyan azonban a háztartásokban és kiskertekben is ttööbbbb bbaalleesseett 
történik a létrák használata során, fokozottan igaz ez a munkahelye-
ken történő baleseteknél. 
 
A munkabaleseteknél a lleeggttööbbbb  bbaalleesseett  aazz  11  ééss  22  mméétteerr  kköözzööttttii  

mmaaggaassssáággookkbbóóll  ttöörrttéénnőő  lleeeessééssbbőőll  eerreedd..  Általában a balesetek kkéétthhaarrmmaaddaa a ttáámmaasszzttóó--

llééttrráákk, míg eeggyyhhaarrmmaaddaa a kkééttáággúú létrák használata során következett be. 
 
Mind a kis üüzzlleetteekk minden területet tárolásra kihasználó rraakkttáárraaiibbaann, mind a nnaaggyytteerrüülleettűű 

áárruuhháázzaakk rraakkttáárraaiibbaann naponta sokszor kell a munkavállalóknak létrára állnia, tehát egyálta-
lán nem mindegy, hogy az eszközt milyen állapotban használjuk. 
Nem véletlen, hogy jjooggsszzaabbáállyy  iiss kkiieemmeellii ezt az eszközt a többi közül, és külön előírásokat 
fogalmaz meg a velük kapcsolatban 
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        AA  llééttrráákk  hhaasszznnáállaattáárraa  vvoonnaattkkoozzóó  eellőőíírráássookk  
 

11..  A létrát úgy kell felállítani, hogy aazz  aa  hhaasszznnáállaatt  aallaatttt  ssttaabbiill  lleeggyyeenn. A hordozható létrák 
lábait tartós, erős, megfelelő méretű sszziilláárrdd  aallaapprraa kell helyezni úgy, hogy a llééttrraaffookkookk  

vvíízzsszziinntteess  hheellyyzzeettbbeenn maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat - a kötéllétrák 
kivételével - eellccssúússzzááss és kkiilleennggééss eelllleenn biztosítani kell. 

22..  A kkééttáággúú, valamint a kétágú, ffeellllééppőővveell és kkoorrllááttttaall ellátott llééttrráákk lláábbaaiinnaakk sszzééttccssúú--

sszzáássáátt a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a 
szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kkeellll  mmeegg--

aakkaaddáállyyoozznnii. 

33..  A mmuunnkkaasszziinntteekk megközelítését lehetővé tevő létrát úúggyy  kkeellll  mmeeggvváállaasszzttaannii és eellhhee--

llyyeezznnii, hogy az elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé, és ezzel 
lehetővé tegye a bbiizzttoonnssáággooss  kkaappaasszzkkooddáásstt, kivéve, ha a munkaszintre történő ffeelllléé--

ppéésshheezz szükséges bbiizzttoonnssáággoott másként valósították meg. 

44..  A kkiittoollhhaattóó, az ááttaallaakkíítthhaattóó és az egymásba illesztett (ttööbbbbttaaggooss) llééttrráátt úgy szabad 
használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest nnee  mmoozzdduullhhaassssaannaakk  eell.. A vontatható 
létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. 

55..  A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kkaappaasszzkkooddááss és a bbiizzttoonnssáággooss áállllááss lehető-
sége mmiinnddeennkkoorr  bbiizzttoossííttootttt legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem 
korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét. 

 

AA  mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggeeii::  

  

11..  LLééttrráávvaall végzett tevékenységre ccssaakk  oollyyaann  mmuunnkkaavváállllaallóótt  bbíízzzzoonn  mmeegg, aki erre egész-
ségi szempontból alkalmas. 

22..  Munkavédelmi oktatásnál a hheellyyeess hhaasszznnáállaattrraa  hhíívvjjaa  ffeell  aa  ffiiggyyeellmmeett. 

33..  BBiizzttoossííttssaa a munkavégzéshez a megfelelő állapotú létrát, az esetleges kiegészítő ele-
meket. 

44..  A létrákat rendszeresen eelllleennőőrriizztteessssee. 
 

AA  mmuunnkkaavváállllaallóó  kköötteelleezzeettttssééggeeii::  

  

11..  A létrát a használati utasításnak megfelelően használja. 

22..  A balesetveszélyes létrát ne használja. 

33..  A munkavégzés jellegétől függően – pl. nagyobb méretű és súlyú áruk esetén – kérjen 
segítséget munkatársaitól. 

44..  Nem megfelelő munkavégzési feltételek esetén ne veszélyeztesse saját maga és kör-
nyezete biztonságát.   
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FFOOGGLLAALLKKOOZZÁÁSSII  MMEEGGBBEETTEEGGEEDDÉÉSSEEKK  EELLŐŐFFOORRDDUULLÁÁSSAA  ÉÉSS  MMEEGGEELLŐŐZZÉÉ--

SSEE  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLEEMMBBEENN  
 

A munkahelyi környezet vveesszzééllyyeess  kköörrnnyyeezzeettnneekk számít. E megállapítást igazolja, hogy a 
munkahelyeken olyan egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak 
elő. 
E csoportba sorolhatók a ffooggllaallkkoozzáássii  bbeetteeggssééggeekk  ééss  aa  mmuunnkkaabbaalleesseetteekk. Jellemző tulaj-
donságuk, hogy mmeeggeellőőzzhheettőőkk (néhány kivételtől eltekintve), aammeennnnyyiibbeenn a mmuunnkkáállttaattóókk 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait bbeettaarrttjjáákk. 
Ebből következik, hogy aazz  eesseetteekk  ttööbbbbssééggéébbeenn  aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  ffeelleellőőssssééggee  nneemm  áállllaappíítt--

hhaattóó  mmeegg,, ezért ezeket kártalanítják (hivatalos megfogalmazás szerint: baleseti ellátásra 
jogosultak). 
 

A foglalkozási betegségek mmeeggjjeelleennééssüükk és kkiiaallaakkuulláássuukk szerint hháárroomm csoportba sorolha-

tók 

 heveny, 

 idült, 

 késői hatású 
megbetegedések. 

A kkééssőőii  hhaattááss  aazztt  jjeelleennttii, hogy a megbetegedések rendkívül hosszú lappangási idő után (4-
10 év) jelentkeznek. E csoportba tartoznak a rráákkkkeellttőő  hhaattáássúú  aannyyaaggookk és eeggyyeess ssuuggáárrzzáá--

ssookk (pl. Rtg). 
 
A foglalkozási betegségek bbeejjeelleenntteennddőőkk. A jogszabály csoportokba sorolja a bejelentésre 
kötelezett eseteket: 

 fizikai kóroki tényezők, 

 kémiai kóroki tényezők, 

 biológiai kóroki tényezők (foglalkozási fertőző betegségek), 

 a szervezet nem optimális igénybevétele okozta tényezők. 
 
(Az utóbbi csoportba tartoznak mozgásszervi betegségek, valamint a pszichoszociális kóroki 
tényezők által előidézett megbetegedések.) 
 

A kereskedelem rendkívül szerteágazó tevékenysége miatt sszziinnttee  vvaallaammeennnnyyii  ccssooppoorrttbbaa  

ttaarrttoozzóó  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss  eellőőffoorrdduullhhaatt  aa  ddoollggoozzóókk  kköörréébbeenn,, de zömmel a 

mmoozzggáásssszzeerrvvii és a ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss eredetű megbetegedésekre lehet számítani.  
 
Sajnos Magyarországon ilyen megbetegedések szórványosan fordulnak elő, ami azt is jelen-
ti, hogy ezek az esetek nem kerülnek felszínre. (Az Európai Unió országaiban a mozgás-
szervi megbetegedések a leggyakoribbak közé tartoznak, míg Magyarországon szórványo-
san jelentik be ezeket. Ennek fő oka, hogy 2007. január 1-jéig nem tartoztak a kártalanítandó 
betegségek csoportjába. Ugyanez igaz a pszichoszociális kóroki tényezők által okozott kór-
képekre is.) 

AA  mmoozzggáásssszzeerrvvii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  

A mozgásszervek ccssooppoorrttjjáábbaa a csontok, izmok, ízületek, inak és szalagok tartoznak. A test 
tartása és mozgatása szempontjából legnagyobb jelentősége a ccssoonnttookknnaakk és a vváázziizz--

mmookknnaakk van. 
 
A vváázziizzmmookk jellemzői, hogy az akarattól függően működnek, rendkívül gyors mozgásra és 
jelentős erőkifejtésre képesek. 
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A vázizmok működése ddiinnaammiikkuuss és statikus lehet. 
 

DDiinnaammiikkuuss  iizzoommmmuunnkkaa esetén az izomrostok váltakozva húzódnak össze és ernyednek el. 
Például lapátolásnál a teher elhajításakor az alkart hajlító izom összehúzódik, ugyanakkor a 
feszítő izom ellazul; az üres lapát visszalendítésekor fordított folyamat játszódik le. 
A dinamikus izommunka egyben javítja az izom vérellátását és mivel a megfeszülő és ellazu-
ló izomrostok a között lefutó erek mintegy szivattyúzzák a vért, amely a működéshez szük-
séges oxigént és tápanyagokat tartalmazza. A kedvező vérellátás miatt ez a fajta izommunka 
nagyobb teljesítményre képes, mivel a fáradási jelenségek később lépnek fel. 
 

SSttaattiikkuuss  iizzoommmmuunnkkáánnááll az izomrostok tartósan megfeszült állapotban vannak, így például a 
teher kézben történő cipelésénél a karok és a hát izmai, képernyős munkavégzésnél a vállöv 
izomzata. 
Ennek a munkafajtának tulajdonsága viszont, hogy nehezíti az izom vérellátását, az erek 
tágulására nincs lehetőség, ezért a fáradási jelenségek - amelyek izomfájdalom formájában 
jelentkeznek – hamar fellépnek. 
 

A mozgásszervek fokozott terhelése és ennek következtében foglalkozási megbetegedések 
kialakulásának lehetősége a kereskedelmi dolgozók körében két munkafajta esetében fordul 
elő 
a kkéézzii anyagmozgatás, 
a kkeezzeekk és az uujjjjaakk ismétlődő, gyors munkamozdulatai. 
 

AA  kkéézzii  aannyyaaggmmoozzggaattááss  

KKéézzii  aannyyaaggmmoozzggaattáássnnaak kell tekinteni olyan terhek egy vagy több munkavállaló által történő 
mozgatását, tartását – beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, to-
vábbítását vagy mozgatását -, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonó-
miai feltételek miatt a munkavállalónak - elsősorban – hátsérüléseket okozhatnak. 
 

HHááttsséérrüüllééssnneekk  tteekkiinntteennddőő  elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (hú-
zódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó beteg-
ségének kialakulása.  
 

((tteerrhheellééss))  
A kézi anyagmozgatás (független attól, hogy kézben vagy vállon történik) elsősorban a ggee--

rriinncceett terheli. 
A gerincet a csigolyák, a csigolyák közti porckorongok, az összekötő szalagok, valamint az 
ízületek alkotják (1. ábra). Részét képezik a gerinc mozgatását végző izmok is. 

1. ábra 
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A ggeerriinncc lleeggsséérrüülléékkeennyyeebbbb részei a ppoorrcckkoorroonnggookk, melyek külső kötőszövetes gyűrűből 
és kocsonyás magból állnak. A rugalmas porckorongok teszik lehetővé a gerinc különböző 
irányú elmozdulását. 
 

A ppoorrcckkoorroonnggookkrraa különösen az áággyyéékkii  sszzaakkaasszzoonn jelentős nyomás nehezedik, egyrészt a 
felsőtest súlya, másrészt kézi anyagmozgatásnál a teher súlya is. 
Kimutatták, hogy 50 kg súly emelésénél az ágyéki gerincszakasz porckorongjaira 400 kg 
súly nehezedik. Egyenes háttal történő emelésnél a súly egyenletesen oszlik meg a porcko-
rong felületén, görbült háttal való emelésnél viszont a súly a porckorong elülső kétharmadára 
nehezedik, míg a hátsó harmadán húzó hatás érvényesül. 
 

TTaarrttóóss  ééss  ffookkoozzootttt  iiggéénnyybbeevvéétteell  eesseettéénn a porckorongokban kóros jelenségek játszódhat-
nak le. Kocsonyás magjuk víztartalma csökken, a porckorong lleellaappuull és rruuggaallmmaattllaannnnáá vá-
lik. A rugalmatlan porckorongok nehezítik a gerinc mozgását és stabilitását is csökkentik. 
A folyamat előrehaladása esetén a ccssiiggoollyyáákk ppeerreemmeeiinn mmeesszzeess lerakódások alakulnak ki. 
Előfordulhat az is, hogy a degenerálódott porckorong kocsonyás magja hátrafelé kkiibboollttoossuull, 
sőt ppoorrcckkoorroonngg--sséérrvv alakulhat ki, mely nyomja a gerinccsatornában futó idegeket. 
 

A kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattáássbbaann  aa vváázziizzmmookknnaakk ezen belül elsősorban a ssttaattiikkuuss iizzoommmmuunnkkáá--

nnaakk jelentős szerepe van, hisz a gerinc és a felkar izmai tartósan megfeszült állapotban van-
nak. 

  

((kkáárroossooddááss))  
A kézi tehermozgatás ppaannaasszzookkaatt, ttüünneetteekkeett és mmeeggbbeetteeggeeddéésseekkeett okozhat, amelyek he-
veny és idült jellegűek lehetnek, és főként az ágyéki gerincszakaszra korlátozódnak. 
 

Az áággyyéékkii  ggeerriinnccsszzaakkaasszz  sséérrüülléékkeennyyssééggéénneekk fő oka abban rejlik, hogy a fajfejlődés azon 
szakaszában, amikor az ősember két lábra állt, a korábban vízszintes gerinc függőleges 
helyzetet foglalt el, az ágyéki gerincszakaszon jelentős görbület alakult ki és e csigolyák ter-
helése lett a legnagyobb (2. ábra). 

 

2. ábra 

 

AA  hheevveennyy  bbeetteeggssééggeekkeett elsősorban a lágyrészek (izmok, szalagok sérülései) okozzák, 
amelyek gyakran egy „rossz mozdulat” következtében alakulnak ki. Általában rövid időn belül 
gyógyulnak. 
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AAzz  iiddüülltt  bbeetteeggssééggeekkrree a tartós fájdalom és a mozgáskorlátozottság jellemző. 
Oka lehet az anatómiai viszonyok megváltozása. A porckorong lelapulása, kiboltosulása, az 
idegek nyomása, a szalagok rongálódása okoz fájdalmat. (Ezekben az idült esetekben is 
előfordul, hogy a tüneteket egy rossz mozdulat váltja ki.) 
 
A porckorong kkiibboollttoossuulláássaa, vagy a ggeerriinnccsséérrvv kialakulása esetén jellemző az alsó végtag-
ba sugárzó fájdalom. 
 

Az hátizmok érintettsége nnyyoommáásséérrzzéékkeennyyssééggbbeenn, dduuzzzzaannaattbbaann és kötőszövetes ccssoommóókk 
kialakulásában nyilvánul meg.  
 

((mmeeggeellőőzzééss))  

  
A kkéézzii tehermozgatás által okozott mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk (más foglakozási megbetegedésekhez 
hasonlóan) megelőzhetők, amennyiben az illetékesek eleget tesznek a jogszabályi előírá-
soknak. Ezek közül a legfontosabbak 
 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998 (VI.24.) NM rendelet, 

 az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális 
egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998 (XII.27.) NM rende-
let. 

 

A mmeeggeellőőzzééss a munkába lépés előtti mmuunnkkaakköörrii  aallkkaallmmaassssáágg  vviizzssggáállaattáávvaall és vvéélleemméé--

nnyyeezzéésséévveell kezdődik. A foglalkozás-egészségügyi orvosnak azt kell megállapítania, hogy a 
kézi tehermozgatásból származó megterhelés nem okoz-e túlzott igénybevételt a dolgozó 
szervezete számára. 
Könnyen belátható, hogy egy alacsony növésű, gyengén fejlett izomzattal rendelkező sze-
mély számára egy adott teher mozgatása sokkal nagyobb igénybevételt jelent, mint annak, 
aki atlétikus testi felépítésű, átlagos testmagasságú és izomzata is fejlett. 
A mmuunnkkáállttaattóó – a foglalkozási orvossal egyetértésben – eellőőíírrhhaattjjaa a kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattáásstt 
végző dolgozók időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatát. Erre elsősorban a fokozott 
balesetveszély fennállása esetén kerülhet sor. 
Soron kívüli vizsgálatot kezdeményezhet a mmuunnkkáállttaattóó olyan esetekben is, ha úgy ítéli meg, 
hogy feladatát – feltehetően egészségi állapota miatt – nem, vagy csak nehezen tudja teljesí-
teni. 
 
A munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkáltató kköötteelleess éérrttéékkeellnnii a munkavállalók 

eeggéésszzssééggéétt és bbiizzttoonnssáággáátt veszélyeztető kockázatokat, és ennek alapján olyan megelőző 
intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javítását. (A kockázatértéke-
lés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősül, ezért be kell vonni a 
foglalkozás-egészségügyi feladat végrehajtásába.) 
 
Amennyiben a munkafolyamatokban a kézi tehermozgatás nem nélkülözhető, aa  kkoocckkáázzaatt--

nnöövveellőő  ttéénnyyeezzőőkk  kkiikküüsszzööbbööllééssee  a megoldandó feladat. 
Ilyen tényezők 

––  aa  tteehheerr  ttúúll  nneehhéézz  vvaaggyy  ttúúll  nnaaggyy  
Nagyobb súly mozgatását megelőzően el kell dönteni, hogy egy személy által 
mozgatható-e, vagy más személy(ek) vagy segédeszköz igénybevétele szük-
séges. A kockázat hevederek, horgok, kampók alkalmazásával csökkenthető. 
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A teher túlzott mérete azért növeli a kockázatot, mert nem lehet hozzáférni, és 
egyenes gerinccel nem emelhető. 
 

––  aa  tteerrhheett  nneehhéézz  mmeeggffooggnnii  
Főként olyan esetekben fordul elő, ha a teher nem elég merev, alakját emiatt 
változtatja. Növeli a kockázatot, ha a teher felülete sima. A műanyag zsákok 
elterjedése ebből a szempontból nem előnyös. 
 

– aa  tteehheerr  ccssaakk  kkeeddvveezzőőttlleenn  tteesstthheellyyzzeettbbeenn  mmoozzggaatthhaattóó 
A kifogásolható testhelyzet a gerincre, a karokra és a kezekre egyaránt vonat-
kozik. 
Ha a felkar ugyanis nem simulhat a törzshöz, a kezek a törzs előtt a felkarok 
között nem tudnak elhelyezkedni; a váll a mellkas és a törzs izomzatára jelen-
tősen nagyobb terhelés hárul. 
A szállítandó teher alsó szintjének a mellkas alsóbb része és a combközép 
között kell elhelyezkednie. 
Kockázatnövelő tényező, ha a terhet a térdek alatt, vagy a fej felett kell moz-
gatni. Ezekben az esetekben segédeszközök használatára lehet szükség. 
Ha a terhet mozgató személy bizonytalan alapon áll vagy mozog, az egyen-
súly megtartása önmagában is jelentős izomerőt igényel (síkos padozat, kiépí-
tetlen út). 
A test labilis helyzete akkor is bekövetkezik, amikor a teher súlypontja nem le-
het eléggé közel a test függőleges tengelyéhez. 

 

A teher és a fizikai környezet jellemzői mellett a tevékenység is lehet kockázatnövelő ténye-
ző. LLeeggggyyaakkrraabbbbaann fordulnak elő 
 
– a vváázz- és iizzoommrreennddsszzeerrtt érintő túl gyakori és túl hosszantartó erőkifejtés; 
– a ppiihheennééssii és rreeggeenneerráácciióóss iiddőő eellééggtteelleennssééggee; 
– a sszzáállllííttáássii ttáávvoollssáággookk túlzott hossza. 
 
Mindehhez mmeeggoollddáásstt jelent a megfelelő munka-pihenési rend kialakítása 
A kkéézzii tteehheerrmmoozzggaattáássbbóóll származó túlterhelések és foglalkozási megbetegedések megelő-
zésének egyik legfontosabb eszköze a mmuunnkkaavváállllaallóókk  ookkttaattáássaa..  

  
A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak gondoskodnia kell az oktatásról 

 aa  mmuunnkkáábbaa  álláskor,, 

 a mmuunnkkaahheellyy, mmuunnkkaakköörr megváltozásakor, 

 a mmuunnkkaaeesszzkköözz ááttaallaakkííttáássaakkoorr, úújj  mmuunnkkaaeesszzkköözz üzembe helyezésekor, 

 úújj  tteecchhnnoollóóggiiaa bevezetésekor.   
 
Azoknak a kereskedelmi dolgozóknak, akik anyagmozgatással (is) foglalkoznak, az oktatás-
nál feltétlenül ki kell térni erre a tevékenységre is. A szóban történő ookkttaattááss  mellett szüksé-
ges lenne egyéb mmóóddsszzeerreekk (dia-, filmvetítés) alkalmazása is. 
Legcélszerűbbnek tűnik az íírráássooss anyag kkéézzbbeeaaddáássaa, amely az általános szabályok mellett 
a helyi specialitásokra kitérhet. 
 
A következő oldalon egy ttáábblláázzaattoott mutatunk be ÁÁllttaalláánnooss  sszzaabbáállyyookkrróóll) az „Európai Fog-
lalkozás-egészségügyi sorozat” 11. sz. füzetéből) 
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3. ábra 

 

Ezek az általános szabályok egészíthetők ki a helyi sajátosságokkal. A szövegek ábrákkal is 
színesíthetők.  

4. ábra 

  

AA  kkeezzeekk  ééss  aazz  uujjjjaakk  iissmmééttllőőddőő,,  ggyyoorrss  mmuunnkkaammoozzzzaannaattaaii  

A kereskedelmi dolgozók körében gyakori a ppéénnzzttáárrggééppppeell, sszzáámmoollóóggééppppeell végzett tteevvéé--

kkeennyysséégg, kkééppeerrnnyyőő eellőőttttii mmuunnkkaavvééggzzééss. Hasonlít ehhez a kisebb tárgyak, anyagok cso-
magolása. E munkafajták az esetek többségében ülve végezhetők. 

  

((tteerrhheellééss)) 

KKeezzeekkkkeell és az uujjjjaakkkkaall végzett munka esetén jelentősen terheltek 

 az iinnaakk, amelyek az izmokat a csontokkal kötik össze; 

 az íínnhhüüvveellyyeekk, amelyek folyadékot tartalmaznak, ezáltal az inak súrlódás-
mentes mozgását teszik lehetővé; 

 a ccssoonntthháárrttyyaa, amelyhez az inak és az izmok tapadnak. 

1. sz. fő szabály 

„Ha úgy gondolod, hogy nem vagy képes a teher mozgatására, kérj segítséget!” 

 
2. sz. fő szabály 

 

„Mindig neked kell a terhet mozgatni, nem fordítva!” 

 
3. sz. fő szabály 

 

„Előbb gondolkozz, utána cselekedj!” 

 
1. Mérd fel a feladatot. 
2. Légy kiegyensúlyozott testhelyzetben. 
3. Kerüld az előrehajlást. 
4. Ne csavard el a törzsedet. 
5. Mozgásod legyen sima és folyamatos. 
6. Mindig lásd, hogy hova lépsz. 
7. Használj kézi segédeszközt, ahol lehet. 
8. Jobb húzni vagy tolni a terhet, mint vinni azt. 
9. Használd az egyéni védőeszközt, ahol szükséges. 
10. Szorítsd a terhet szorosan a testhez. 
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Bár az üüllőőmmuunnkkaa az áállllóómmuunnkkáánnááll kényelmesebb, a tartós ülés is megterhelést okoz a 
szervezet számára. 
 
A panaszok, tünetek, megbetegedések főként a túlterhelés következtében jönnek létre. En-
nek főbb okai 

 ttúúllmmuunnkkaa, helytelen munka-pihenési rend; 

 iiddőőkkéénnyysszzeerr feltételei között végzett tevékenység; 

 nneemm  mmeeggffeelleellőő  mmuunnkkaahheellyyii körülmények; 

aallkkaallmmaattllaann mmuunnkkaasszzéékk. 
 

((kkáárroossooddáássookk))  
Az előforduló megbetegedések 

– az iinnaakk, ínhüvelyek, ccssoonntthháárrttyyaa ggyyuullllaaddáássaa, amely az alkar, a csukló, a kéz és az ujjak 
gyors és gyakran ismétlődő mozgatása következményeként alakul ki. Jelentős ffáájjddaa--

lloommmmaall  és mozgáskorlátozottsággal jár. Gyakrabban lép fel akkor, ha az ujjaknak erőt is 
ki kell fejteni. 

– a nnyyaakkii és háti iizzoommffáájjddaallmmaakk, esetenként gyulladások a tartós kontrakciójuk következ-
ményeként. 

 
A gerincpanaszok nagyobb részét a nem megfelelő munkaszék okozza. 
 

((mmeeggeellőőzzééss))  
Bár az ülés az állásnál kisebb terhelést jelent, a szervezet számára, a székek kialakításánál 
is bizonyos szabályokat be kell tartani. 
(Megjegyzendő: szakértők véleménye szerint az európai civilizációba az egyiptomi és az 
asszír-babilóniai kultúrákból átkerült széken ülés szokása kimutathatóan kedvezőtlenebb, 
mint a törökülés, vagy a sarkon ülés.)  
5. ábra 

 

 

 

Az 5. ábrán láthatóak az áággyyéékkii  ggeerriinncc  ggöörrbbüülleetteeii, melynek bbaalloollddaallaa a sszzéékk helytelen ki-
alakítását mutatja mivel az áággyyéékkii  ggöörrbbüülleett  kkiieeggyyeenneesseeddeetttt. A jjoobbbb oldal mutatja a hheellyyeess 

mmeeggoollddáásstt, ahol egy deréktámla biztosítja az ágyéki gerinc optimális helyzetét. 

MMeeggoollddááss  tteehháátt olyan ddeerréékkttáámmaasszz biztosítása, amelyet le és fel, valamint előre és hátra 
lehet mozgatni, hogy mindenki saját magának állítsa be azt. 
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A mmuunnkkaasszzéékkkkeell kapcsolatos egyéb igények 
 

– legyen ssttaabbiill (padozathoz rögzíthető); 
– az ülés magassága legyen áállllíítthhaattóó; 
– igény esetén lláábbttáámmaasszz, ssaarrookkttáámmaasszz, kkaarrttáámmaasszz legyen biztosítható. 

 

A ggyyoorrss és iissmmééttllőőddőő kéézzmmoozzdduullaattookkaatt igénylő tevékenység esetén megfelelő mun-
ka-pihenési rend kialakítása szükséges. EEnnnneekk  aarráánnyyáátt  aa  mmuunnkkaa  jjeelllleeggééttőőll  ffüüggggőőeenn kell 
meghatározni. Jelenleg jogszabály csak a képernyő előtti munkavégzés esetén írja elő az 
óránként legalább 1100  ppeerrcceess  mmuunnkkaasszzüünneett  bbiizzttoossííttáássáátt  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  sszzáámmáárraa.  
Ez az arány az esetek többségében az ülő helyzetben kézzel végzett munkafajták esetén is 
alkalmazható. 
 

PPsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  ttéénnyyeezzőőkk  

((mmuunnkkáávvaall  öösssszzeeffüüggggőő  ssttrreesssszz))  
 
A ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  ttéénnyyeezzőőkk, mint a megnevezés mutatja, kkéétt  kkoommppoonneennssbbőőll, ppsszziicchhééss--

bbőőll és sszzoocciiáálliissbbóóll tevődik össze. 
 

((tteerrhheellééss))  
Foglalkozási megbetegedésről akkor lehet szó, ha aa  ppsszziicchhééss  ttéénnyyeezzőőkk a munkahelyi tevé-
kenységgel közvetlenül kapcsolatosak. 
A kereskedelmi dolgozók köréből ide sorolható tevékenységek 

 ddöönnttééss sszzüükkssééggee 

 nehezen áttekinthető helyzetben, 

 új helyzetekben, 

 hiányos információk alapján, 

 bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján, 

 egymást gyorsan követő problémákban; 

  rruuttiinn  sszzeelllleemmii  mmuunnkkaa  

 zavaró ingerek környezetében, 

 időkényszer viszonyai között, 

 tartósan szükséges, akaratlagos figyelemmel; 

 eemmbbeerreekkkkeell vvaallóó  ffooggllaallkkoozzááss kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetek-
ben; 

  sszzaallaaggmmuunnkkaa,,  sszzaallaaggsszzeerrűű  tteerrmmeellééss..  
 

AA  sszzoocciiáálliiss  ttéénnyyeezzőőkk jelentkezhetnek a munkahelyen, de attól függetlenül is. Gondot jelent-
hetnek a munkahelytől független interperszonális kapcsolatok, társadalmi körülmények (la-
kás, család), de legjelentősebb a munkanélküliség fenyegető veszélye. 

((kkáárroossooddááss))  
A pszichoszociális tényezők által okozott panaszok és tünetek rendkívül szerteágazók: fejfá-
jás, alvászavarok, reggeli fáradtság, szorongás, kézremegés, indokolatlannak tűnő türelmet-
lenség, kimerülés stb. 
Tartósan fennálló állapot szervi megbetegedéshez is vezethet (fekélybetegség, magas vér-
nyomás, koszorúér-betegségek). 

((mmeeggeellőőzzééss))  
Napjainkban a pszichoszociális kóroki tényezők fogalmát kibővítve „a munkával összefüggő 
stressz”-nek nevezik. 
 
Az Európai Unióban a munkával összefüggő stressz jelenti – a hátfájás után – a munkával 
összefüggő második leggyakoribb egészségügyi problémát, amely az EU munkavállalóinak 
közel 30 %-át érinti. Okai lehetnek ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  vveesszzééllyyeekk, mint például a mmuunnkkaa  jjeell--
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lleeggee, sszzeerrvveezzééssee és iirráánnyyííttáássaa, valamint olyan tényezők, mint a mmeeggfféélleemmllííttééss  ééss  aazz  eerrőő--

sszzaakkoosskkooddááss. FFiizziikkaaii kockázatok, például zzaajj és hhőőmméérrsséékklleett szintén okozhatnak munká-
val összefüggő ssttrreesssszztt..   
 
(A „stressz” szó eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott válaszát jelölő orvosi kifejezés 
volt. Napjainkban e szóval lehet kifejezni a külső agresszív ingerek – zaj, fenyegetettség, 
kellemetlen lelkiállapot – által kiváltott többé-kevésbé rendszeres feszültséget, szorongást, 
kedvetlenséget is.) 
A munkával összefüggésben aakkkkoorr  jjeelleennttkkeezziikk  aa  ssttrreesssszz, amikor a munkakörnyezet köve-
telményei mmeegghhaallaaddjjáákk a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket – a veze-
tő igényeinek megfelelően – tteelljjeessííttssee. 
 
A stressz által okozott mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk mmeeggeellőőzzééssee nem egyszerű feladat. A tennivalókat 
egyszerűbb felsorolni, mint a gyakorlatban kivitelezni.  
 
Javasolni lehet, hogy a kockázatértékelés alkalmával figyelmet fordítsanak azokra a körül-
ményekre is, amelyek a mmuunnkkaakköörrii  ssttrreesssszz  kkiiaallaakkuulláássáátt elősegíthetik. 
 
A kockázatértékelés lépései lehetnek 

 a vveesszzééllyyeekk meghatározása, 

 az érintett ddoollggoozzóókk kköörree, 

 a kockázatok éérrttéékkeellééssee:: 

 az eddig megtett intézkedések meghatározása, 

 az eredményesség megállapítása, 

 további teendők, 

 az észleltek rrööggzzííttééssee, 

 az értékelés megfelelő időközönként történő eelllleennőőrrzzőő vizsgálata. 
 
A kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss mmóóddsszzeerréénneekk kidolgozásában és az ellenőrzésben a munkáltató mel-
lett a mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő,,  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  sszzaakkeemmbbeerr  ééss  aa  ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszz--

ssééggüüggyyii  oorrvvooss  rréésszzvvéétteellee  aajjáánnllaattooss.  

 
AA  ffooggllaakkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss  mmeeggáállllaappííttáássaa  oorrvvooss--sszzaakkmmaaii  ffeellaaddaatt.  
 
Abban az esetben, ha az ellátó üzemorvos, háziorvos, szakellátás orvosa ffooggllaallkkoozzáássii  

mmeeggbbeetteeggeeddéésstt állapít meg, akkor Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetege-
dést jjeeggyyzzőőkköönnyyvveekk, illetőleg éérrtteessííttééss mmeeggkküüllddéésséévveell, a mmuunnkkaabbaalleesseetteekk bejelentésére 
vonatkozó sszzaabbáállyyookk szerint kell a MMEEPP-nek bejelenteni. (Megyei Egészségpénztárnak). A 
súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a munkáltatónak - tele-
fonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló 
adatok közlésével a NNeemmzzeettii  MMuunnkkaaüüggyyii  HHiivvaattaall  MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  IIggaazzggaattóó--

ssáággbbaalleesseett  hheellyysszzíínnee  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  tteerrüülleettii  sszzeerrvvéénneekk. A bányászati munkabalesetet a 
bányatörvényben és végrehajtási jogszabályaiban előírtak szerint kell bejelenteni. 
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BBAALLEESSEETTEEKK,,  MMUUNNKKAABBAALLEESSEETTEEKK      
 

Mint ismeretes, a kereskedelmi munkavállalók között is nagyon sokan sze-
reznek sérüléseket, szenvednek munkahelyi balesetet (azaz: munkabalese-
tet) , holott a kereskedelem nem a legveszélyesebb ágazat, a kereskedelmi 
munka nem jár annyi ártalommal, mint pl. az építőipari tevékenység. Ugyan-
akkor a kereskedelemben is rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a 

mmuunnkkaavváállllaallóó  mmuunnkkaahheellyyeenn  sszzeerrzzeetttt  sséérrüülléésséétt,,  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggee--

ddéésséétt,,  ootttt  eellsszzeennvveeddeetttt  bbaalleesseettéétt  eelliissmmeerrii--ee  aa  mmuunnkkáállttaattóó  mmuunnkkaabbaalleesseett--

kkéénntt, mert csak akkor tarthat számot arra, hogy százszázalékos táppénzt kap, és arra, hogy 
a munkáltató megtéríti vagyoni és nem vagyoni kárát, továbbá az esettel, és gyógyításával 
kapcsolatos költségeit. 
 

BBaalleesseett  (általában) az emberi szervezetet ért  
– eeggyysszzeerrii kküüllssőő hatás,  
– amely a sérült akaratától ffüüggggeettlleennüüll,  
– hhiirrtteelleenn, vagy aránylag rröövviidd  iiddőő  aallaatttt következik be, és  
– sséérrüülléésstt, mméérrggeezzéésstt, vagy mmááss (testi, lelki) eeggéésszzssééggkkáárroossooddáásstt, illetőleg hhaalláálltt 

okoz” 
 

MMuunnkkaabbaalleesseett az a baleset, amely a munkavállalót  
– sszzeerrvveezzeetttt  mmuunnkkaavvééggzzééss  során, vagy azzal összefüggésben éri,  
– annak hheellyyééttőőll és iiddőőppoonnttjjááttóóll, és a 
–  mmuunnkkaavváállllaallóóii kköözzrreehhaattááss mméérrttéékkééttőőll függetlenül.  

 
Tehát nagyon fontos az esemény megítélésekor, hogy az egyáltalán bbaalleesseettnneekk  mmiinnőőssüüll--ee.. 
Akkor beszélhetünk balesetnek, ha az eseményre jellemzőek az előzőekben a balesetnél 
felsoroltak. BBaalleesseett, ha valaki leesik a létráról, és beüti a fejét, de nem baleset, ha szívinfark-
tus miatt esik el, és ez alatt üti be a fejét. NNeemm  lleehheett  bbaalleesseettnneekk tekinteni az öncsonkítást, 
mert az a sérült akaratlagos cselekménye miatt következik be.  
 
Ugyancsak nneemm  aa  bbaalleesseettii  ccssooppoorrttbbaa sorolhatók a ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk, mivel 
azok bekövetkezési nem hirtelen esemény, hanem egy folyamat következménye (pl. egy 
munkavállaló évekig dolgozik vegyszerrel, (ennek következtében egészségkárosodást szen-
ved)  
 
Balesetek történhetnek a közutakon, a háztartásokban, a munkahelyeken, ez utóbbiakat ne-
vezzük mmuunnkkaabbaalleesseetteekknneekk. Az előzőekben már rögzítettük, hogy azt a balesetet tekintjük 
munkabalesetnek, amely szervezett munkavégzés közben éri a munkavállalót. A sszzeerrvveezzeetttt 

mmuunnkkaavvééggzzééss jjeelleennttii a munkaviszonyban, közszolgálati és szolgálati viszony keretében, ide 
értve a szövetkezeti tagsággal összefüggésben, a tanulói és hallgatói jogviszony keretében 
végzett munkát, továbbá a polgári szolgálatban, rendészeti szervek tagjaként, valamint min-
den olyan ellenérték nélküli munkát, amelyet a munkáltató tudtával és irányításával végez-
nek.  
 
Külön kell értelmezni a munkabaleset fogalmában „mmuunnkkaavvééggzzéésssseell  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn”-t. 
Egyrészt természetesen a munkavégzés során történt balesetek tartoznak ide, de másrészt 
ide tartoznak azok a balesetek is, amelyek nem a konkrét munka során, de azzal összefüg-
gésben történtek, pl. a mmuunnkkaahheellyyii ééttkkeezzééss közben vagy az ööllttöözzőőbbeenn történt balesetek is 
munkabalesetnek minősülnek. Ide sorolandók még azok a balesetek, amelyek a munkáltató 
által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során éri a munkavállalót, pl. a munkáltató által üze-
meltetett, vagy általa bérelt, a munkavállalók munkahelyre történő szállítását végző busszal 
történik közúti baleset. Ugyanakkor nneemm  mmiinnőőssüüll  mmuunnkkaabbaalleesseettnneekk, ha a munkavállaló 
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ssaajjáátt ggééppkkooccssiivvaall meg a munkahelyére, és útközben éri baleset, illetve ha ttöömmeeggkköözzlleekkee--

ddééssii járművön utazik munkahelyére, és ott éri baleset.  
 

ÜÜzzeemmii  bbaalleesseett az a baleset, amely a biztosítottat a ffooggllaallkkoozzáássaa kköörréébbeenn végzett 
munka közben vagy azzal összefüggésben éri. ÜÜzzeemmiinneekk  mmiinnőőssüüll  aazz  aa  bbaalleesseett 
is, amelyet a biztosított mmuunnkkáábbaa vagy oonnnnaann llaakkáássáárraa (szállására) mmeenneett  kköözz--

bbeenn  sszzeennvveedd el (úti baleset) 24 
 

A mmuunnkkáábbaa  jjöövveett––mmeenneett a munkavállalót ért baleset nneemm  mmuunnkkaabbaalleesseettnneekk, hanem tár-
sadalombiztosítási szempontból bbaalleesseettii  eellllááttáássrraa  jjooggaallaappoott  kkééppeezzőő  úúnn..  üüzzeemmii--úúttii  bbaall--

eesseettnneekk  minősül.                                  . 
 

MMuunnkkaabbaalleesseettnneekk minősül az a baleset is, ami a munkavégzés helyétől és idejétől függetle-
nül, de természetesen a munkavégzéssel összefüggésben történik. Ennek leggyakoribb ese-
te a kkiikküüllddeettééss aallaatttt elszenvedett baleset, illetve, ha a mmuunnkkáállttaattóó  mmááss  mmuunnkkáállttaattóóhhoozz  

rreennddeellii  kkii  munkavégzésre munkavállalóját (az Mt. 53. §-a szerint). És munkabalesetnek 
számít a „klasszikus” postás–baleset: a kutya megharapja a postást, illetve a díjbeszedőt.  
Munkabalesetnek számít továbbá  (minden vitát megelőzendő) a  

– ttúúllmmuunnkkaavvééggzzééss (rendkívüli munkavégzés)  
– ppiihheennőő- vagy üünnnneeppnnaappookkoonn végzett munka során,  

illetve ezeken a napokon a mmuunnkkaavvééggzzéésssseell  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn a munkavállalót ért baleset.  

A fentiekből leszűrhető, hogy a minősítésnél egyik döntő szempont, hogy a baleset hheellyyttőőll 

ééss  iiddőőttőőll  ffüüggggeettlleennüüll, de mindig a mmuunnkkáállttaattóó  éérrddeekkkköörréébbeenn végzett munka, vagy azzal 
összefüggésben történt. 
             
Amikor a munkabalesetet minősítik, ssookk  ffééllrreeéérrttééssrree  aadd  ookkoott, ha a munkavállaló közrehatá-
sát is minősítve arra a következtetésre jutnak, hogy azért nem minősül munkabalesetnek az 
esemény, mert pl. a sérült nem használta a kijelölt egyéni védőeszközt. Ez azért félreértés, 
mert a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  sszzeerriinntt  aa  sséérrüülltt  mmuunnkkaavváállllaallóóii  kköözzrreemműűkkööddééssttőőll  ffüüggggeett--

lleennüüll  mmuunnkkaabbaalleesseettrrőőll  vvaann  sszzóó,,  hhaa  aazz  aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  ssoorráánn  éérrii  bbaalleesseett  aa  mmuunnkkaavváállllaa--

llóótt!! Tehát az egyéni védőeszköz használatának hiánya, vagy, mert a sérült alkoholos befo-
lyás alatt állt, vagy képesítés nélkül használta a targoncát stb. Ezekben az esetekben mmiinn--

ddiigg  mmeegg  kkeellll  áállllaappííttaannii,,  hhooggyy  mmuunnkkaabbaalleesseett  ttöörrttéénntt!!    

  
Az már a ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  eellllááttááss  kkéérrddééssee, hogy kkaapp--ee a munkavállaló ilyen esetben 

eellllááttáásstt (pl. baleseti 100%-os táppénzt) – általában ilyenkor az egészségbiztosítási szerv 
úgy határoz, hogy ha a munkavállaló okozta a balesetet, tehát nem jár neki baleseti táppénz.  
 
Még egy következménye van munkavédelmi szempontú minősítésnek, mégpedig az, hogy a 
munkáltató akkor sseemm  ttaaggaaddhhaattjjaa  mmeegg  mmuunnkkaabbaalleesseettii  mmiinnőőssííttéésstt, ha a munkavállaló 
úgymond kkééssőőnn (nem azonnal) jjeelleenntteettttee bbee, hogy munkavégzésével összefüggésben érte 
baleset, 
 
Egy munkavégzés során történt baleset után első és egyik legfontosabb lépés: a bbaalleesseettii 

jjeeggyyzzőőkköönnyyvv aazzoonnnnaallii ffeellvvéétteellee (persze a sérülések, sebek ellátása után), mivel a nem 
megfelelő eljárás (jegyzőkönyv utólagos felvétele, netalán ennek elmaradása) messzemenő 
következményekkel jár a baleset minősítése szempontjából). A jjeeggyyzzőőkköönnyyvv ffeellvvéétteellee olyan 
fontos „ügy” a munkavállaló szempontjából, amelybe bevonhatja (sőt ajánlatos bevonnia) 

mmuunnkkaavvééddeellmmii kkééppvviisseellőőjjéétt, aki – ha erre a munkavállaló nem képes – megteszi a jegyző-
könyvben azokat az észrevételeket, amelyek a munkavállaló érdekeit és helyzetét, a bal-
esetben való közreműködését világítják meg. 
 

                                                
24

 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól  
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A munkahelyen történt baleset kivizsgálása a mmáássooddiikk  llééppééss, amelyet ajánlatos szakember-
rel végeztetni, mivel minden vonatkozásában súlyos következményekkel lehet számolni ak-
kor, ha az eset minősítése nem volt helyes. (Az alapvetéseket az előbbiekben tárgyaltuk)  

  

MMuunnkkaabbaalleesseetteekk  mmiinnőőssííttééssee  

– keresőképtelenséget nneemm  ookkoozzóó  bbaalleesseett (pl. a munkavállaló elvágja az ujját, sé-
rülései ellátása után folytathatja munkáját)  

– 1-3 napig tartó kkeerreessőőkkéépptteelleennssééggeett
25 ookkoozzóó bbaalleesseett 

– 33  nnaappoonn  ttúúll gyógyuló esetek 

– ssúúllyyooss balesetek  

A balesetek következményei, az, hogy milyen súlyos volt a baleset, hatással bír a munkáltató 
kötelezettségére (is), különösen, ha a baleset súlyos.  

SSúúllyyooss  aa  mmuunnkkaabbaalleesseett, ha 

– a sséérrüülltt  mmeegghhaall, illetve a baleset 90 napon belül halállal végződik  
– a sérült mmaaggzzaattaa vagy úújjsszzüüllööttttjjee szenved maradandó károsodást 
– az orvosi szakvélemény szerint a baleset éélleettvveesszzééllyyeess  áállllaappoottoott okozott 
– valamely éérrzzéékksszzeerrvv, vagy  rreepprroodduukkcciióóss  kkééppeesssséégg elvesztését okozza 
– súlyos ccssoonnkkoolláásstt

26 okozott a baleset 
– beszélőképesség eellvveesszzttéésséétt vagy feltűnő ttoorrzzuulláásstt, bbéénnuulláásstt, illetve eellmmeezzaa--

vvaarrtt váltott ki  

  

MMuunnkkáállttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggeekk  ssúúllyyooss  bbaalleesseett  uuttáánn::  

  
– oorrvvoossii eellllááttáásstt meg kell szervezni 
– a baleset hheellyysszzíínnéétt érintetlenül kell hagyni 
– a baleset hheellyysszzíínnee  sszzeerriinnttii  tteerrüülleettii (megyei, fővárosi) Munkavédelmi és Mun-

kaügyi FFeellüüggyyeellőőssééggeett azonnal értesíteni kell 
– értesíteni kell – ha erről van szó – a hhaattóóssáággii  ffeellüüggyyeelleetteett (ha pl. nyomástartó 

edény robbant fel)  
– értesíteni kell a Rendőrséget 
– tűzzel járó baleset esetén értesíteni kell az illetékes tűzoltóságot. 

 

MMuunnkkaabbaalleesseett  ––  üüzzeemmii  bbaalleesseett  öösssszzeehhaassoonnllííttáássaa  

  
Mint ismeretes, a mmuunnkkaabbaalleesseetteekkeett a munkavédelmi törvény szerint kell megítél-
ni, míg az üüzzeemmii  bbaalleesseett  ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  ffooggaalloomm, és ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossíí--

ttáássii  jjooggsszzaabbáállyyookk  sszzeerriinntt kezelendő.  Az előzőekben ismertettük a munkabaleset 
fogalmát, az alábbiakban az üzemi baleset néhány jellegzetességét, jogszabályi 

fogalmát ismertetjük.  
 

ÜÜzzeemmii  bbaalleesseett az a baleset, amely 
– a társadalombiztosítással rendelkező munkavállalót27 a foglalkozása körében vvéé--

ggeezzeetttt  mmuunnkkaa  kköözzbbeenn,,  vvaaggyy  aazzzzaall  öösssszzeeffüüggggééssbbeenn  éérrii  ((mmuunnkkaabbaalleesseett)),,  illető-
leg mmuunnkkáábbaa  mmeenneett vagy onnan a lakására (szállására) mmeenneett kköözzbbeenn  éri 
(munkavégzéssel összefüggő úúttii bbaalleesseett), továbbá 

– az olyan üzemi baleset az is, amely a biztosítottat kköözzéérrddeekkűű, vagy kköözzccééllúú  

mmuunnkkaa végzése közben, valamint 

                                                
25

 A keresőképtelenséget a társadalombiztosítási jogszabályok szerint kell megítélni. 
26

 súlyos csonkolás =  hüvelykujj vagy kéz, láb, két vagy több ujja, nagyobb részének elvesztése és az ennél 
súlyosabb esetek  
27

 az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, felöleli a munkabaleset, az úti balesetet is 
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– az, amely a biztosítottat keresőképtelenségének, vagy rokkantságának elbírálása 
céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi 

vviizzssggáállaattoonn vagy kkeezzeelléésseenn történt megjelenésével öösssszzeeffüüggggééssbbeenn éérrttee. 
  
A baleset üzemi jellegének elbírálásánál nniinnccss  jjeelleennttőőssééggee  aannnnaakk,,  hhooggyy  aa  bbaalleesseett  ffoorrrráássaa  

aa  mmuunnkkáállttaattóó  mműűkkööddéésséébbeenn  rreejjllőő  ookk  vvoolltt,,  vvaaggyy  aazz  üüzzeemm  mműűkkööddééssii  kköörréénn  kkíívvüüll  eessőő  vvaa--

llaammiillyyeenn  kküüllssőő  ookk,,  eellhháárríítthhaattaattllaann  eerrő (pl.: árvíz, tűzvész, stb.) miatt következett be. ÜÜzzee--

mmiinneekk minősül a baleset aakkkkoorr  iiss, ha azt a mmuunnkkaavváállllaallóó ffiiggyyeellmmeettlleennssééggee, ffeelleellőőttlleennsséé--

ggee, ggoonnddaattllaannssáággaa okozta, hiszen ezzel a mmuunnkkáállttaattóó eellmmuullaasszzttoottttaa a megfelelő eelllleennőőrr--

zzééssii, munkavédelmi ffeellaaddaattaaii eellllááttáássáátt. Továbbá természetesen a baleset akkor is üzemi 
balesetnek minősül, ha a sérülés azért következett be, mmeerrtt a mmuunnkkaavvééddeellmmii eellőőíírráássookkaatt 
nem tartották be.  
 

ÚÚttii  üüzzeemmii  bbaalleesseettnneekk  minősül a mmuunnkkáábbaa mmeenneett vagy oonnnnaann a mmuunnkkaavváállllaallóó llaakkáássáárraa 
(szállására) mmeenneett kköözzbbeenn bbeekköövveettkkeezzeetttt bbaalleesseett. Ha a baleset munkába menet vagy on-
nan jövet éri a biztosítottat, akkor az üzemi baleset megállapításához további vviizzssggáállaatt 
szükséges. Az úti üzemi baleset minősítésénél ffoonnttooss  sszzeerreeppeett  jjááttsszziikk  aazz  eelltteelltt  iiddőőttaarrttaamm, 
tekintettel arra, hogy a sérülés üzemi baleseti jellege csak akkor állapítható meg, hhaa  aa  sséérrüü--

llééss  bbeekköövveettkkeezzééssee  ssoorráánn  aa  mmuunnkkáávvaall  vvaallóó  kkaappccssoollaatt  ttaarrttóóssaann  nneemm  sszzaakkaadd  mmeegg..  Tartós 
marad a kapcsolat, ha a munkába, illetve hazafelé menetelkor az emberek mindennapi élet-
vitelükhöz szükséges cselekményeket végzik (bevásárlás, gyermek elkísérése az iskolába). 
A minősítés során mmeegg  kkeellll  vviizzssggáállnnii,, hogy a balesetet szenvedett személy a lleehheettőő  lleegg--

rröövviiddeebbbb  úúttoonn  hhaallaaddtt--ee  hhaazzaaffeelléé és az útközben tett kkiittéérrőő  sszzüükkssééggeessnneekk  tteekkiinntthheettőő--ee.. A 
szükségtelennek, vagyis már nneemm  aa  mmuunnkkaavvééggzzéésssseell  öösssszzeeffüüggggőőnneekk  mmiinnőőssüüllőő  kkiittéérrőő  

eesseettéénn  bbeekköövveettkkeezzeetttt  bbaalleesseett  mmáárr  nneemm  tteekkiinntthheettőő  üüzzeemmii  bbaalleesseettnneekk,, ezért az ellátások 
kizárólag az általános szabályok alapján állapíthatók meg. 

  
A következő körülmények miatt nneemm  lleehheett  üüzzeemmii  bbaalleesseettnneekk  mmiinnőőssíítteennii  aa  sséérrüülléésstt  aakkkkoorr  

sseemm, ha az munkavégzésre irányuló, vagy munkavégzéssel összefüggő tevékenységek so-
rán bekövetkezett bbaalleesseetteekkbbőőll eerreedd.  
 

NNeemm  üüzzeemmii  aa  bbaalleesseett,,  
– ha kizárólag a sérült ittassága miatt következett be,  
– ha munkahelyi rendbontás következménye,  
– a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka esetén, 
– az úti balesetek körében, ha nem a legrövidebb útvonalon történt a közlekedés, il-

letve a baleset az utazás indokolatlan megszakítása miatt következett be.  
  

A munkabaleset és az üzemi baleset megkülönbözetését fontos ismernie a munkáltatóknak, 
és a munkavállalók munkavédelmi képviselőinek, mert különbségek vannak a két balesettí-
pus kivizsgálásában, bejelentésében, és nyilvántartásában is. De vannak olyan szabályok is, 
amelyek eellőősseeggííttiikk,,  hhooggyy  hhaa  aa  bbaalleesseett  uuttáánn  aazz  eellllááttáássrraa  jjooggoossuullttssáágg  aallaappjjáánn  aa  sséérrüülltt  

mmiinnééll  eellőőbbbb  mmeeggkkaappjjaa  aazz  eellllááttáásstt..  Így pl. azt a munkabalesetet, amely egyben üzemi bal-
esetnek is minősül, a kivizsgálás megállapításai alapján kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv-
ön kell az illetékes egészségpénztárnak küldeni.  
 
A munkabaleseti jegyzőkönyv alapján az egészségpénztár dönthet úgy is, hogy a munkabal-
eset nem üzemi baleset, ezért nem fizet baleseti ellátást. Amennyiben megállapítja a jogo-
sultságot (határozatban) baleseti ellátást – baleseti táppénzt, vagy baleseti egészségügyi 
szolgáltatást biztosít a sérült munkavállaló részére – a ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii  eellllááttáássookkrraa  

vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookk  aallaappjjáánn..    
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AA  KKEERREESSKKEEDDEELLMMII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEETT  SSEEGGÍÍTTŐŐ  IIRROODDAAII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  ––  

KKÉÉPPEERRNNYYŐŐSS  MMUUNNKKAAHHEELLYY  ––  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  EELLŐŐÍÍRRÁÁSSAAII    
 

A kereskedelmi tevékenységet segítő adminisztrációs tevékenység végzése so-
rán is szükséges a mmuunnkkaa--  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeellmmii  eellőőíírráássookk  bbeettaarrttáássaa. A tevé-
kenység végzése a kisboltok általában kis alapterületű kisirodáin át a nagyáruhá-
zak vezetői irodáin át a nagy multinacionális társaságok központi irodájáig terjed. 

 
Az áállttaalláánnooss  mmuunnkkaakköörrüüllmméénnyyeekkrree  vvoonnaattkkoozzóó és a Mvt.-ben is meghatározott előírások 
(padozat, világítás, hőmérséklet, klíma stb.) iitttt  iiss érvényesek. 
 

SSppeecciiáálliiss  jjeelllleemmzzőőiikk, hogy általánosan elterjedt a sszzáámmííttóóggééppeekk, így a képernyős munka-
helyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az EU irányelvek alapján 1999-től rendele-
tek28 szabályozzák ezeken a munkahelyeken aa  mmuunnkkaavvééggzzééss  mmiinniimmáálliiss  eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  

bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiitt..  Említésre méltó, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a képer-
nyős pénztárgépekre.  
  
Az alaprendelet alapján 

kkééppeerrnnyyőőss  mmuunnkkaahheellyy: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön 
kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli esz-
köz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetle-
ges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munka-
asztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet, 

kkééppeerrnnyyőőss  mmuunnkkaakköörr:: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből lleeggaalláábbbb 

nnééggyy  óórráábbaann képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a 
képernyő figyelésével végzett munkát is, 

kkééppeerrnnyyőő  eellőőttttii  mmuunnkkaavvééggzzéésshheezz  éélleessllááttáásstt  bbiizzttoossííttóó  sszzeemmüüvveegg: a szemészeti szakvizs-
gálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szem-
üveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide 
nem értve a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is 
használt szemüveget vagy kontaktlencsét. 

 
A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti 
munkavégzést óórráánnkkéénntt  lleeggaalláábbbb  ttíízzppeerrcceess szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő 
előtti tényleges mmuunnkkaavvééggzzééss  öösssszzeess  iiddeejjee  aa  nnaappii  hhaatt  óórráátt  nnee  hhaallaaddjjaa  mmeegg.. 
 
A rendelet megfogalmazta egy ilyen kkééppeerrnnyyőőss  mmuunnkkaahheellyy  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk  mmiinniimmáálliiss  kköö--

vveetteellmméénnyyeeiitt  iiss..  

  

BBEERREENNDDEEZZÉÉSSEEKK  ––  áállttaalláánnooss  rreennddeellkkeezzééss    
 
A kkééppeerrnnyyőőss bbeerreennddeezzéésstt úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, 
hogy rreennddeelltteettéésssszzeerrűű  hhaasszznnáállaatt  eesseettéénn  nnee  jjeelleennttsseenn  eeggéésszzssééggii  kkoocckkáázzaattoott vagy bal-
esetveszélyt a munkavállalók számára. 
 

KKééppeerrnnyyőő 

– A képernyőn megjelenő jjeelleekk  jjóóll  ddeeffiinniiáállttaakk és vviilláággooss ffoorrmmáájjúúaakk, megfe-
lelő méretűek legyenek, a jelek és a sorok közötti mmeeggffeelleellőő  ttéérrkköözzzzeell. 

– A képernyőn megjelenő kkéépp legyen ssttaabbiill, vviillllóóddzzáássnnaak vagy az instabilitás 

                                                
28

 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követel-
ményeiről, illetve az ezt módosító 3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet, a 66/2003. (XII. 11.) ESzCsM rendelet 
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más formájának nneemm  sszzaabbaadd  eellőőffoorrdduullnniiaa. 

– A fféénnyyeesssséégg, illetve a jelek és a háttér közötti kkoonnttrraasszztt  lleeggyyeenn a használó által 
könnyen áállllíítthhaattóó és a környezeti feltételekhez könnyen hhoozzzzááiiggaazzíítthhaattóó. 

––  A kkééppeerrnnyyőő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és szabadon eellffoorr--

ddíítthhaattóó,,  ddöönntthheettőő..  

– Biztosítani kell külön mmoonniittoorrppoollcc vagy áállllíítthhaattóó  aasszzttaall használatát. 

– A képernyő legyen mmeenntteess olyan ttüükkrröözzőőddééssttőőll és fféénnyyvviisssszzaavveerrőőddééssttőőll, amely a 
használónak kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat. 

 

BBiilllleennttyyűűzzeett 

– A billentyűzet legyen ddöönntthheettőő  és a mmoonniittoorrttóóll  kküüllöönnáállllóó annak érdeké-
ben, hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és 
keze ne fáradjon el. 

– A billentyűzet előtt lleeggyyeenn  eelléégg  hheellyy  aahhhhoozz, hogy a számítógép-kezelő kkeezzéétt és 

ccssuukkllóójjáátt megtámaszthassa. 

– A bbiilllleennttyyűűzzeett  ffeellsszzíínnee legyen fféénnyytteelleenn, a fényvisszaverődés elkerülése érdeké-
ben. 

– A billentyűkön lévő jelek eeggyymmáássttóóll  kköönnnnyyeenn  mmeeggkküüllöönnbböözztteetthheettőőeekk és a munka-
helyzetből jól oollvvaasshhaattóóaakk legyenek. 

  

MMuunnkkaaaasszzttaall  vvaaggyy  mmuunnkkaaffeellüülleett 

– A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nneemm  fféénnyyvviisssszzaavveerrőő  ffeellüülleettűű és 

nnaaggyyssáággúú, hogy biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszkö-
zök rruuggaallmmaass  eellrreennddeezzéésséétt.. 

– A llaappttaarrttóó legyen áállllíítthhaattóó, és a használó számára kkéénnyyeellmmeess oollvvaasshhaattóóssáággoott biz-
tosító helyzetben rögzíthető 

 

  MMuunnkkaasszzéékk  

– A mmuunnkkaasszzéékk legyen ssttaabbiill, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad 
mozgását és kkéénnyyeellmmeess  tteesstthheellyyzzeettéétt. 

– A szék magassága legyen kköönnnnyyeenn áállllíítthhaattóó. 

– A szék ttáámmlláájjaa legyen magasságában áállllíítthhaattóó és ddöönntthheettőő. 

– Igény esetén lláábbttáámmaasszztt vagy ssaarrookkttáámmaasszztt, illetve kkaarrttáámmaasszztt kell biztosítani. 
 

KKÖÖRRNNYYEEZZEETT  

  

  TTéérrkköövveetteellmméénnyyeekk  
A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere 
testhelyzete és mozgásai változtatásához. 
 

    MMeeggvviilláággííttááss  

– Az áállttaalláánnooss, illetve hheellyyii  vviilláággííttááss (munkalámpa) bbiizzttoossííttssoonn  kkiieellééggííttőő  

mmeeggvviilláággííttáásstt és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet kö-
zött, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó llááttáássii  kköövveetteellmméénnyyeeiitt. 

– AA  kkééppeerrnnyyőőrree és más munkaeszközökre vetődő, zzaavvaarróó  ttüükkrröözzőőddéésstt és 

fféénnyyvviisssszzaavveerrőőddéésstt  oollyy  mmóóddoonn  kkeellll  mmeeggeellőőzznnii, hogy a képernyős munkahely tele-
pítésekor a munkaterem és a munkahely megtervezését összehangolják a mestersé-
ges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel. 
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TTüükkrröözzőőddééss  ééss  fféénnyyvviisssszzaavveerrőőddééss  

– A képernyős munkahelyeket úúggyy  kkeellll  mmeeggtteerrvveezznnii, hogy a fényforrások (ablakok és 
más nyílások, átlátszó vagy áttetsző falak), vviilláággoossrraa  ffeesstteetttt  bbeerreennddeezzééssii  ttáárrggyyaakk 
vagy falak nnee  ookkoozzzzaannaakk  kköözzvveettlleenn  fféénnyyvviisssszzaavveerrőőddéésstt, és amennyire csak lehet-
séges, ne idézzenek elő tükröződést a képernyőn. 

––  Az ablakokat igazítható ttaakkaarróóeesszzkköözzöökk mmeeggffeelleellőő  rreennddsszzeerréévveell kell ellátni, hogy a 
képernyős munkahelyre eső nappali megvilágítást csökkenteni lehessen.     

 

  

      ZZaajj  
 A munkahelyhez tartozó bbeerreennddeezzéésseekk  ookkoozzttaa  zzaajjtt  ffiiggyyeelleemmbbee kkeellll  vveennnnii a mun-
kahely berendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet és a be-

szédmegértést. 
 

  KKllíímmaa  

– A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek oollyyaann  mmeennnnyyiissééggűű  hhőőtt, 
hogy az a munkavállalónak diszkomfort-érzést okozzon. 

– A használó lleeggyyeenn  vvééddvvee  aa  ssuuggáárrzzóó és áárraammllóó  hhőőhhaattáássookkttóóll és az asztal alatt hőt 
termelő berendezésektől. 

––  AA  ppáárraattaarrttaallmmaatt megfelelő szinten kell biztosítani és tartani.  

  

SSuuggáárrzzááss  
Minden sugárzást a lláátthhaattóó  fféénnyyssuuggáárrzzááss  kkiivvéétteelléévveell, a használó egészsége és biztonsá-
ga szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni. 
 

EEMMBBEERR--GGÉÉPP  KKAAPPCCSSOOLLAATT  

  
A sszzooffttvveerr  tteerrvveezzééssee, kkiivváállaasszzttáássaa, bbeevveezzeettééssee és mmóóddoossííttáássaa, a képernyős 
munkafeladatok megtervezése során a munkáltató az alábbi elveket vegye figye-
lembe: 

– aa  sszzooffttvveerr  ffeelleelljjeenn  mmeegg  aa  ffeellaaddaattnnaakk, 

– a szoftver mmiinnddeenn  bbeettűűtt  aa  mmaaggyyaarr  hheellyyeessíírráássnnaakk  mmeeggffeelleellőő  ffoorrmmáábbaann  jjee--

lleennííttsseenn  mmeegg a képernyőn és a nyomtatásban, 

– a szoftver lleeggyyeenn  kköönnnnyyeenn  hhaasszznnáállhhaattóó és szükség esetén a sszzáámmííttóóggéépp--kkeezzeellőő 

iissmmeerreett- és tapasztalatszintjéhez igazítható, rendelkezzen magyar nyelvű súgóval. 
Semmilyen, a munkavállaló teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy minőségi el-
lenőrzési lehetőséget nem szabad igénybe venni a dolgozók tudomása nélkül, 

– a rendszerek a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó ffoorrmmááttuummbbaann és üütteemmbbeenn 
jelezzék ki az információkat, 

– alkalmazni kell a sszzooffttvveerr--eerrggoonnóómmiiaa  eellvveeiitt, különösen az ember által végzett adat-
beviteli és adatfeldolgozási feladatokban, 

– a rendszerek biztosítsanak vviisssszzaajjeellzzéésstt  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókknnaakk  aa  tteelljjeessííttmméénnyyüükkrrőőll. 
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HHIIVVAATTKKOOZZOOTTTT  ééss  FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  JJOOGGSSZZAABBÁÁLLYYOOKK  JJEEGGYYZZÉÉKKEE  
  
2012. évi I. törvény AA  mmuunnkkaa  ttöörrvvéénnyykköönnyyvvéérrőőll  
1993. évi CXIII. tv. AA  mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll  
5/1993. (XII.26.) MÜM r. AA  MMvvtt..  eeggyyeess  rreennddeellkkeezzéésseeiirrőőll  
2/1998. (I.16.) MüM r. AA  mmuunnkkaahheellyyeenn  aallkkaallmmaazzaannddóó  bbiizzttoonnssáággii  ééss  

eeggéésszzssééggvvééddeellmmii  jjeellzzéésseekkrrőőll  
14/2004. (IV.19.) FMM r. AA  mmuunnkkaaeesszzkköözzöökk  ééss  hhaasszznnáállaattuukk  bbiizzttoonnssáággii  

ééss  eeggéésszzssééggüüggyyii  kköövveetteellmméénnyyeeiinneekk  mmiinniimmáálliiss  

sszziinnttjjéérrőőll  
21/1998. (IV.17.) IKIM r. AA  ggééppeekk  bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  ééss  mmeegg--

ffeelleellőőssééggéénneekk  ttaannúússííttáássáárróóll  
47/1999. (VIII.4.) GM r. AAzz  eemmeellőőggéépp  bbiizzttoonnssáággii  sszzaabbáállyyzzaatt  kkiiaaddáássáárróóll  
3/2002. (II.8.) SZCSM–EüM r. AA  mmuunnkkaahheellyyeekk  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kköörrüüllmméénnyyeeii--

nneekk  mmiinniimmáálliiss  sszziinnttjjéérrőőll  
25/1998. (XII.27.) EüM r.   AAzz  eellssőőssoorrbbaann  hhááttsséérrüülléésseekk  kkoocckkáázzaattáávvaall  jjáárróó  

kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss  mmiinniimmáálliiss  eeggéésszzssééggii  ééss  

bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  
50/1999. (XI.3.) EüM r.  AA  kkééppeerrnnyyőő  eellőőttttii  mmuunnkkaavvééggzzééss  mmiinniimmáálliiss  

eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  
65/1999. (XII.22.) EüM r.    AA  mmuunnkkaavváállllaallóókk  mmuunnkkaahheellyyeenn  ttöörrttéénnőő  eeggyyéénnii  

vvééddőőeesszzkköözz  hhaasszznnáállaattáánnaakk  mmiinniimmáálliiss  bbiizzttoonnssáá--

ggii  ééss  eeggéésszzssééggvvééddeellmmii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  
33/1998. (VI.24.) NM r. AA  mmuunnkkaakköörrii,,  sszzaakkmmaaii,,  iilllleettvvee  sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéé--

nnééss  aallkkaallmmaassssáággii  oorrvvoossii  vviizzssggáállaattrróóll  ééss  eelllleenn--

őőrrzzééssrrőőll  
30/1995. (VII.25.) IKM r. AA  kkeerreesskkeeddeellmmii  ééss  vveennddééggllááttóóiippaarrii  bbiizzttoonnssáággii  

sszzaabbáállyyzzaatt  kkiiaaddáássáárróóll  

  
  

FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM  
  
MMuunnkkaavvééddeelleemm  vváállllaallkkoozzóókknnaakk  22000033..    ––  sorozat – Népszava Könyv Kft. kiadásában: 
    A munkáltatók legfontosabb munkavédelmi feladatai 
    Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben 
    Képernyős munkahelyek biztonsága  
    Létrák biztonságos használata 
 

GGoonnddoollaattookk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll  ééss  aa  mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll – a Vegyiprop Vegyipari Propa-
ganda Központ Kft. kiadásában  
  
Az Országos Érdekegyeztető Tanács MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK AAJJÁÁNNLLÁÁSSAA és 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSSAA a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről 
(1994.) 
 
A Munkavédelmi Felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss vvéégg--

rreehhaajjttáássááhhoozz  

  

  

  

  

  

http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=547
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TTAARRTTAALLOOMMJJEEGGYYZZÉÉKK  
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