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ÁLTALÁNOS ISMERETEK
1. MI A MUNKAVÉDELEM?
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 tiszteletben 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, melynek szabályait az állam a legmagasabb szinten − törvényben − rendelte el.
A munkavédelem fogalmába − a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény szerint −
beletartoznak a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények, továbbá magának a törvénynek a végrehajtásához szükséges szervezeti,
intézményi háttérre vonatkozó
rendelkezések összessége, ideértve a legkisebb munkamozdulatra kidolgozott munkáltatói előírásoAlaptörvény
…..
a
kat is, amelyeknek célja a biztonságos munkavégzés. A szabályoTÖRVÉNY
zás szintjei egymásra épülnek.
Pl. A munkavédelmi szabályok
között kiemelkedő fontosságú pl. a
KORMÁNYRENDELET
89/1995. évi Korm. rendelet a foglalkozás− egészségügyi szolgáltatásokról (kormányrendeleti szint),
MINISZTERI RENDELET
erre azok a munkáltatói intézkedések épülhetnek, amelyek meghatáMUNKÁLTATÓI SZABÁLYOZÁS
rozzák a szolgáltatások helyi szintMunkáltatói szabályozási szint
jét.
SZABVÁNYOK
Szabványi szint

A miniszteri rendeleteket az alábbi
csoportokba lehet besorolni:

foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszteri rendeletek
Pl. 5/1993. (XII. 26.) MüM r. a munkavédelmi törvény egyes rendelkezéseiről
egészségügyi (illetve népjóléti) miniszteri rendeletek
Pl. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
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a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
ágazati miniszteri rendeletek
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat (B
BSZ) 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
− műszaki/technikai
dokumentum, amely tevékenységekre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek 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 érvényesülését 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
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.
2
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REGIONÁLIS SZABVÁNYOSÍTÁS (CEN/CENELEC/ETSI

A munkavédelmi törvény alapján nyugodtan rögzíthetjük, hogy a vállalati szabályozásnak
óriási jelentősége van:
„A
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósítási módját − jogszabályok és szabványok keretén belül − a
határozza meg.”
2. MUNKÁLTATÓI/MUNKAVÁLLALÓI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK
A munkavégzésre vonatkoznak általános, régóta kialakult és érvényben lévő szabályok, valamint éppen a pontosabb, előrelátóbb és a munkát végző embert jobban védő szabályok,
amelyek napjainkban jól körülhatárolt szabályrendszert alkotnak. Ezekből elsősorban azokkal foglalkozunk, amelyek a munkavállalókat és képviselőiket érintik, akár mindennapi munkavégzésük 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 áttanulmányoznunk, 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 munkaszerződés teljesítése − című fejezetben, a munkáltató általános és a munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségeit. (29. pont − Alapvető kötelezettségek, VIII. fejezet, 51. §)

2.1 A munkáltató kötelezettsége
Az új Mt. – hasonlóan az előző munkatörvény előírásaihoz − munkáltató alapvető kötelezettségeként határozza meg, hogy a munkavállalót a munkaszerződés és a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, továbbá − a felek eltérő megállapodása hiányában− a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani köteles. (Mt. 51. § (1) bekezdés)
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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 vonatkozó 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 fejlettségére 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 rendszeres időközönként köteles ingyenesen biztosítani a munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálatát.
(5) A fogyatékossággal élő személy foglalkoztatása során gondoskodni kell az ésszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

Az új Mt. abból indul ki, hogy a munkáltató teljesíteni fogja a munka törvénykönyvében meghatározott 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 munkavállalót/munkavállalókat foglalkoztat, tudnia kell, hogy általános kötelezettségei körébe beletartozik az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításai is.
Tehát a tényleges, és a foglalkoztatás során teljesítendő részletes kötelezettségeket, valamint az ehhez kapcsolódó jogosultságok írja le pontosabban és bővebben a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
A munkáltató kötelezettsége, hogy felmérje tevékenységének veszélyeit, azaz meghatározni és értékelni a munkavállalók egészégét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel
− az alkalmazott munkaeszközökre (pl. létra, hentesbárd stb.)
− veszélyes anyagokra és készítményekre (pl. vegyszerek)
− a munkavállalókat érő terhelésekre (pl. emelés, fizikai és pszichikai megterheléssel járó munkavégzés)
− a munkahelyek kialakítására (pl. képernyő előtti munkavégzés technikai
feltételeinek biztosítása és rendszeres ellenőrzése)
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, minősül, ezért ajánlott szakemberekre bízni, még ott is, ahol látszólag nincsenek 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 intézkedéseket 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 szakminisztériumi rendeletben meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolandó, a kockázatértékelést a
tevékenység megkezdésétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni, más munkáltatónál ezt az értékelést a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül kell elkészíteni.
Ezt kockázatértékelést
−

indokolt esetben meg kell ismételni és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények,
az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz,
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−

munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását.
soron kívül akkor kell újból elkészíteni, illetve felülvizsgálni, ha a kockázatok lényeges megváltozása munkabalesetet, fokozott veszélyeztetettséget,
illetve foglalkozási megbetegedést okozott, vagy okozhatott.

Az értékelést megfelelően dokumentálni kell, az alábbiak szerint:
−
−
−
−
−

−
−
−

pontosan rögzíteni kell a kockázatértékelés időpontját, helyét és tárgyát, az értékelést végző azonosító adatait
be kell azonosítani a veszélyeket, azaz pontos leírást kell adni ezekről
pontosan meg kell határozni a veszélyeztetetteket, és az érintettek számát
be kell azonosítani a kockázatot súlyosbító tényezőket
a kockázatokat minőségileg, illetőleg mennyiségileg értékelni kell, össze
kell vetni a fennálló helyzettel, és ennek alapján meg kell állapítani, hogy a
körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve a munkáltató biztosítani tudja-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartását
meg kell határozni a szükséges megelőző intézkedéseket, határidő és
felelősök megjelölésével
ki kell tűzni a tervezett felülvizsgálat időpontját
fel kell tüntetni az előző kockázatértékelés időpontját

A munkáltató köteles továbbá – a kockázatok felmérésén túl – az egészsége és biztonságos
munkavégzés érdekében a munkavédelmi törvényben ismertetett általános követelményeket figyelembe venni. Ezek a követelmények 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 – figyelembe kell venni az emberi tényezőket a munkahely kialakításakor, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásakor, és így csökkenteni kell a munkavégzés időtartamát, a munkavégzés káros hatásait, továbbá figyelembe kell
venni ezeket a tényezőket a munkaidő-beosztásnál is!
át kell venni, alkalmazni kell a műszaki fejlődés eredményeit (pl. új, ergonómiai
szempontból kedvezőbb kivitelű és teljesítményű gépek, biztonságosabb és hatékonyabb 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 hatására is
mindig arra kell törekedni, hogy elsősorban a kollektív (mindenkire kiterjedő) műszaki védelmet vezesse be a munkáltató, az egy-egy munkavállalóra (egyénre)
kidolgozott és alkalmazott műszaki védelem mindig csak másodlagos lehet
a munkavállalókat megfelelő utasításokkal kell ellátni!

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató
köteles
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a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak
megadni
– rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a
követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket
– a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók
részére
– új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal,
illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit
– a tudomására jutott rendellenességet, illetve az egészséget veszélyeztető és
nem biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és
közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani
– a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén a Mtv. V. fejezete
rendelkezéseinek megfelelően eljárni
– biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
– teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására.
A munkáltató megfelelő intézkedésekkel köteles biztosítani, hogy szükség esetén haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal (szervekkel) elsősegély, az
orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében.
–

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
– munkába álláskor,
– munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
– munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
– új technológia bevezetésekor
– elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is
figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.
Amíg a munkavállaló az előírt ismereteket meg nem szerzi, a munkavállaló önállóan nem
foglalkoztatható. A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőt (bizottságot) arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéssel kapcsolatos feladatokat a munkáltatói szervezeten belül ki látja el.
A munkáltató kötelezettsége, hogy meghatározza az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét, mégpedig írásban.
Tehát:
MINDEN MUNKÁLTATÓNAK BIZTOSÍTANIA KELL A VESZÉLYEKTŐL ÉS
ÁRTALMAKTÓL MENTES MUNKAVÉGZÉST!
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Néhány bírósági ítélet bizonyítja, hogy a munkáltatónak komoly kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani:
3

EBH2004. 1151. Több munkáltató által működtetett munkavégzési helyen az
összehangolt munkavégzést előíró szabály nem mentesíti az egyes munkáltatókat 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 kötelezettségét elmulasztotta, nem hivatkozhat eredménnyel arra, hogy a munkavállalónak magának 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 munkaeszközt 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 minősülő 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 tartalmaz 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!)

2.2 A munkavállalót terhelő kötelezettségek
A munkavállalói kötelezettségek tekintetében a munkaviszonyra vonatkozó legfőbb szabály,
a munka törvénykönyve 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 rendelkezésére állni,
c) munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára 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 felhasznált eszközökről előzetes tájékoztatja a munkavállalókat (új szabályként beiktatva az
Mt. 11. § (2) bekezdésébe)
11. § (2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak.

Maga a munkavédelmi törvény 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 akkor, amikor munkára jelentkezik a munkahelyén, munkavégzésre alkalmas fizikai és pszichikai állapotban kell lennie, hiszen a kimerültség,
fizikai fáradtság, betegség és ennek tünetei (pl. láz, rosszullét, szédülés
stb.), illetve az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság vagy a „másnaposság”, az egyes gyógyszerek mellékhatásai nagymértékben gyengítik a munkavégzés biztonságát!
Éppen ezért, ha a munkavállaló nincs munkavégzésre képes állapotban, arról a munkáltatónak tudnia kell, az ilyen és ehhez hasonló eseteket a munkavégzés megkezdése előtt a közvetlen munkahelyi vezetőnek jelenteni kell!
A munkavégzésre alkalmas állapot azt is jelenti, hogy a munkavállaló felkészült munkája
elvégzésére, ezért a munkavégzés megkezdése előtt ellenőriznie kell munkaeszközeit,
(pl. egy „próba”üzemeltetéssel, műszeres vizsgálattal vagy csak egyszerű szemrevétellel);
ha van külön előírás, utasítás (protokoll) az ellenőrzésre, az azokban foglaltakat maradéktalanul 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 munkavállaló terhére írandó, a felelősség is az övé!
A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja
át a biztonsági berendezéseket.
A munkavégzésre való felkészültség akkor mondható megfelelőnek, ha a munkavállaló rendelkezik a munkája elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, mely ismeretek megszerzését
a munkáltatónak kötelezettsége biztosítani, támogatni (oktatással, illetve a szükséges dokumentumok átadásával, betanítással, beiskolázással stb.)
Még mindig a munkavégzést megelőző műveleteknél maradva, nem lehet „kihagyni” az
egyéni védőeszközök átvizsgálását sem, és ha szükséges (mert már pl. nem működőképes), ki kell cseréltetni!
A munkavállalónak a munkavégzéshez szükséges – előírt vagy csak a helyi szokások vagy
az ésszerűség által megkövetelt – ruházatban 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 alkalmas cipőt is, 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 munkaterületén rendet tartson, az ő feladata, hogy
munkaterülete mindig tiszta legyen. Az elszórt szemét nagyon sokszor nagyon veszélyes,
sőt, komoly balesetet is okoz. A rend azt is jelenti, hogy a munkaterületen nem lehet játszani, vagy ami ennél is rosszabb, az indulatok elszabadulásának teret engedve verekedni!
A munkavállalónak kötelezettsége, hogy a munkaköre ellátásához szükséges orvosi
vizsgálaton (alkalmassági vizsgálaton) részt vegyen és engednie kell a szükséges beavatkozásokat is (pl. vérvétel, mellkasi röntgen, hallás- vagy szemvizsgálat stb.). Ezekről a későbbiekben még bővebben szólunk, de azt le kell szögezni, hogy a munkavállaló nem kötelezhető a munkaköre ellátásához közvetlenül nem szükséges vizsgálatokra, így pl. ún.
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poligráf (hazugságvizsgáló gép) által végzett vizsgálatra, mert ez emberi méltóságát sérti,
és a munkáltató sem tudja bizonyítani ennek feltétlen szükségességét.
Az persze más helyzet, ha ehhez a munkavállaló hozzájárul, illetve ha olyan munkavégzésről (jobban mondva munkaterületről, munkáltatóról) van szó, ahol a poligráf által nyújtott információkra feltétlenül szükség van ahhoz, hogy adott személyt alkalmazzák (pl. nemzetvédelem, belső ellenőrzés stb.).
Kivétel a nők tekintetében a terhességi teszt, amelynek elvégzésére csak akkor lehet kötelezni a munkavállaló nőket, ha az egészséget ismert tényezők által veszélyeztető munkavégzést (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 emberi méltóságát.
11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.

2.3 A munkavállaló jogosultságai az egészséges és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatban
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
–

–

–

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a
veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt
védőintézkedések megvalósítását;
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó–szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a
munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a
munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységet, a foglalkoztatás–
egészségügyi szolgáltatásban dolgozókat, a munkavállalók munkavédelmi képviseletét
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 szervezeteknél. 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 jogosult megtagadni, és mikor kell megtagadni a munkavégzést. A munkavállaló megtagadhatja a munkavégzést, ha azzal saját életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek minősül különösen
– a szükséges biztonsági berendezések és
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– az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.
Példaként említhető, hogy a munkavállalónak meg kell tagadnia a munkavégzést, ha a munkáltató 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 (betegség, fáradtság) nemcsak a munkavállaló saját életét veszélyezteti, hanem másokét is,
tehát meg kell tagadnia a munkavégzésre való munkáltatói utasítást.
A kereskedelemben 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 munkavállalóknak, hogy megtagadják-e a munkavégzést, ha már hetek óta nem tudják kipihenni magukat. Nem lehet kifogás az, hogy a munkáltató úgy torolja meg a munkamegtagadást,
hogy megszünteti a munkavállaló munkaviszonyát, mert az emberi élet, egészség, a biztonságos munkavégzés sokkal fontosabb és magasabb rendű érdek, és ezt az érdeket a jog is
minden eszközzel védi!
Tehát:
A MUNKAVÁLLALÓ JOGOSULT MEGKÖVETELNI A BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS
FELTÉTELEIT, A SZÜKSÉGES VÉDŐESZKÖZÖKET, A BETANÍTÁST, ÉS JOGOSULT
MEGTAGADNI A MUNKAVÉGZÉST, HA EZZEL MAGA ÉS MÁSOK ÉLETÉT, EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETNÉ!

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 követelményét mellőzve jár el (Mt. 3. § (3) bek., 103. § (1) bek. c) pont.
EBH2003. 948. A munkaviszonyból folyó kötelezettség körébe tartozik a megoldás kidolgozása, ha az általában és konkrét vezetői feladat kiosztás eredményeként is a munkavállaló munkakörébe 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 találmány szolgálati találmánynak minősül (1995. évi XXXIII. tv. 9. §, 1992. évi XXII. tv. 103. §).
BH2005. 192. A károsult vétkes közrehatását a mindennapi élettapasztalatot kirívóan figyelmen 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 tudomására 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 megszegése 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 tisztesség általános elve szem előtt tartásával együttműködni. Ez a lényeges kötelezettség a keresőképtelenség 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 ellenőrzés azonban nem sértheti a közalkalmazott személyiségi jogait, az ellenőrzési jog gyakorlása 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 sikerrel 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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ÉRDEKEGYEZTETÉS A MUNKAVÉDELEMBEN
3. A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS

€

Az Európai Unió országaiban már a hetvenes évektől kezdődően felismerték, hogy a
a több és jobb munkahely megteremtése egész Európa ügye és fejlődésének záloga.
A 2000. márciusi Liszabon-i csúcstalálkozó központi témája volt a foglalkoztatás és
a munka minőségének javítása. Ezen belül elfogadottá vált, hogy a munka minőségének 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.

3.1 Az európai munkavédelem néhány fontos dokumentuma, intézménye
Az EU Bizottság 2001–ben ún. keretprogramot ajánlott tagállamainak „K
Közlemény” formájában, amelynek alapelvei közé tartoznak az egészséges és biztonságos munkavégzés
olyan fontos kérdései, mint
– a munka minőségi elemzése
– világos foglalkoztatáspolitikai célok és szabványok meghatározása
A Közlemény hangsúlyozta továbbá, hogy biztosítani kell azt, hogy a munkakörülmények
biztonságosak, egészségesek és támogatók legyenek fizikai és pszichológiai értelemben
egyaránt.
Az Európai Foglalkoztatási Stratégia három központi eleme közül az egyik a munka minősége:
1. teljes foglalkoztatás elérése
2. a munka minőségének és termelékenységének javítása
3. a társadalmi kohézió erősítése.
2003–ban az Európai Bizottság jelentést készített, melynek fő témája és címe a munka minőségének javítása4, melyben rendkívül fontos megállapításokat tett közzé. Rögzítette, hogy
a munkahelyi balesetek, a munkával kapcsolatos megbetegedések, a foglalkozási
megbetegedések, valamint a rokkantak nagy száma miatt a munkából távol lévők magas aránya jelzi, hogy a nem megfelelő munkavédelemnek messze ható következményei vannak a munkaerőpiacra.
A nem megfelelő munkakörülmények és munkavédelem következményei között első helyen
vannak a foglalkozási, illetve a foglalkozással kapcsolatos megbetegedések, az „Európai Alapítvány az Élet- és a Munkakörülmények Javításáért” (EUROFOUND) felmérése
szerint – többek között az ismétlődő mozdulatok okozta vázizomzati megbetegedések,
rendellenességek, a hátfájás, a stressz, depresszió, szorongás, általános fáradtság, halláskárosodás, 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 munkakörülmények 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 munkahelyi balesetek, foglalkozási megbetegedések és rendellenességek ellen alkalmazandó eszközöket és módszereket.
Az EU maga is, de tagállamai is rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítanak a megelőző
(preventív) intézkedésekre, melyek központi elemei az egészséges és biztonságos munkavégzésre irányuló politikáknak. Hangsúlyosan jelennek meg a képzésre irányuló intézkedések, különös tekintettel arra, hogy a munkavédelmi képzést már az iskolapadban meg kell
kezdeni, és szinte az egész életen át folytatni kell. A tudatosság erősítése, a kockázatok
előrejelzése és a napjainkban megnyilvánuló innováció összefüggései, a kutatások eredményeinek tervszerű felhasználása a gyakorlatban – mind olyan elemek, amelyek nélkül az
egészséges és biztonságos munkavégzés eredményessége megkérdőjelezhető.
Az eszköztárból nem hiányozhat a kulcsszereplők – munkavállalók és a gazdasági egységek (munkáltatók) bevonása sem, sőt megkockáztatható, hogy nélkülük semmilyen eredmény nem érhető el. Hiszen a munkáltató felelős az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a munkavállaló a „biztonságos és egészséges” magatartásáért. A munkáltató dönt a munkavédelmi programjáról, az ehhez szükséges eszközökről,
és e szerint határozza meg a munkavállaló feladatait is az egészséges és biztonságos munkavégzéssel 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 – szociális párbeszéd – célja: megegyezést létrehozni a munkaadók és a munkavállalók között, lehetőség szerint mindkét fél megelégedésére. 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 pszichikai megterhelését, hozzájárul a balesetmentes (biztonságos és egészséges) munkavégzéshez.

3.2 Az Európai Tanács 89/391 EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések
bevezetéséről
Nem véletlen tehát, hogy a 27–ek Európai Uniójában az érdekegyeztetést általában, de konkrétan is a munkavédelem területén, igen fontos feladatnak
tekintették és tekintik ma is. A munkavédelem feladatainak „leosztásában” nagy
szerepet játszó motiváltság, érdekeltség megteremtésében a munkáltatókat elsősorban az érdekegyeztetés következményeként kimutatható pozitív pénzügyi hatások (kevesebb 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 vezethetők vissza, hiszen senki sem olyan dőre, hogy elhiszi: a munkáltatók szociális érzékenységből, együttérzésből áldoznak anyagi és szellemi erőforrásokat munkahelyeiken az
egészséges és biztonságos munkavégzésre. A multinacionális cégek példája bizonyítja,
hogy érdemes áldozni a munkavédelemre, a legjobb és legkorszerűbb védőeszközöket biztosítani, hiszen az sokkal többe kerül a munkáltatónak (anyagilag!), ha a nem százszázalékos 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 Európai Tanácsnak
a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391 EGK irányelve 11. cikkelye (A munkavállalókkal 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 munkavállalók vagy képviselőik részvételének kiegyensúlyozottnak kell lennie a nemzeti jogszabályok, illetve nemzeti gyakorlat 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 megtervezéséről és megszervezéséről.
Maga az irányelv rögzíti, hogy a munkavállalók munkavédelmi képviselői „a munkavállalók
biztonsága és egészsége védelmének különleges feladatát ellátó képviselők”, akiknek
jogukban áll megkérni a munkáltatót a megfelelő intézkedések megtételére, és hozzá javaslatokat benyújtani a munkavállalókat fenyegető veszélyek mérséklése, illetve a veszélyforrások eltávolítása céljából.
Az irányelv továbbá rögzíti, hogy a munkavédelmi képviselőket a munkavédelemmel
kapcsolatos tevékenységük gyakorlása miatt hátrány nem érheti. A munkáltatónak lehetővé kell tenni, hogy ennek érdekében a munkából távol maradhassanak fizetéscsökkentés
nélkül, továbbá el kell őket látni mindazon eszközökkel, amelyek lehetővé teszik, hogy jogaikat és feladataikat gyakorolhassák.

3.3 Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (Bilbao-i Ügynökség)
Az Ügynökséget az Európai Közösség 1994-ben hozta létre. Célja a munkakörülmények javításának ösztönzése; a Közösség intézményeit, a tagállamokat és minden érdekeltet ellátni műszaki, tudományos és gazdasági információkkal, és ez által elősegíteni a biztonságos, egészséges és termelékeny
munkahelyeket.
A spanyolországi Bilbaóban 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 egészségvédelmi szervein belül működő fókuszpontokból álló hálózatán keresztül jelennek meg.
Az Ügynökség háromoldalú szervezet, vagyis együttműködik a kormányokkal, a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleteivel. Egyedülálló referenciapont a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információk terén, számos, a munkahelyi biztonsági és egész5

A magyar jogban a munkavállalók munkavédelmi képviselőket választanak, ha ilyen képviselőjük nincs, a törvény által előírt létszámban foglalkoztató munkáltató köteles rendszeresen konzultálni a munkavállalók közösségével a munkavédelmi törvényben meghatározott ügyekben
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ségvédelmi kockázatokkal kapcsolatos új tudományos kutatások és statisztikák megrendelője, gyűjtője és kiadója, majd ezeket rendszeresen közzéteszi, vagy kiadja.
Terjeszti a helyes gyakorlatot, és sokféleképpen nyújt tájékoztatást azzal a céllal, hogy
minél több munkahelyen, minél több munkavállalóhoz jussanak el ezek az információk. Tájékoztató kampányokat szervez, ennek egyik fontos eseménysorozata a
Biztonság és Munkaegészségügy Európai Hete,
amelynek minden évben más téma áll a középpontjában. Az információkat az internetes honlapján (http://osha.europa.eu) és „OSH-mail” elnevezésű elektronikus hírlevelében, illetve
különféle nyomtatott kiadványokban teszi közzé.
Tájékoztatást és magyarázatot biztosít a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdésekkel kapcsolatos európai jogszabályokról.
Folyamatosan figyeli a munkahelyeken lezajló gyors változások következtében kialakulóban
lévő esetleges veszélyeket is. Létrehozta az Európai Kockázatkutató Központot, amely az
új és kialakuló veszélyek felismerésével foglalkozik. Ez a szervezet áttekinti az európai
munkahelyi biztonság- és egészségvédelem területét, meghatározza a folyamatokat és az
azokat irányító tényezőket, előre jelzi a munkával kapcsolatos várható fejleményeket és
azok valószínűsíthető biztonsági és egészségügyi kihatásait. Ezen felül ösztönözni kívánja
a vitát és a véleménycserét az Ügynökség tevékenységében érintett felek között, továbbá
fórumot kíván biztosítani a különböző szintű döntéshozók közti vitára is.
A kereskedelemben dolgozó munkavállalók számára bizonyára nem lehet közömbös az a hír, hogy 2007-ben a Biztonság és Munkaegészségügy Európai
Hete – 2007. október 22–26. fő témája a „Legyen könnyebb a teher! ” (angolul:
Lighten the Load!), tekintettel arra, hogy ők nagyon sokat és sokszor fizikai értelemben is naponta súlyos terheket emelnek, mozgatnak meg (gondoljunk csak a
pénztárosokra vagy azokra a kollégáinkra, kolléganőinkre, akik a konzolokat, polcokat töltik
meg áruval!)
Az Európai Szakszervezeti Szövetség (angol rövidítése: ETUC) elhatározta, hogy 2007
októberében a Bilbao-i Ügynökségtől függetlenül, de vele párhuzamosan elindítja az
„M
MSD=MusculoSkeletai Disorder” 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 munkavállalók 24 %-a hátfájástól, 22 %-a izomfájdalmaktól szenved, az új tagállamokban a munkavállalók 39, illetve 36 %-a érintett. Összességében a munkavállalókat sújtó foglalkozási
megbetegedések 40 %-a vázizomzati jellegű – ez pedig évente a GDP 2–3 %-kal való
csökkenését okozza.
Ezen adatok ismeretében nem vitatható az az állítás, hogy az MSD által okozott megbetegedések jelentősen befolyásolják a vállalkozások eredményét is, különösen az építési,
szolgáltatási, kereskedelmi, oktatási, egészségügyi, vendéglátóipari ágazatokban.
Mind az Európai Szakszervezeti Szövetség, mind az Ügynökség megállapították, hogy az a
teher, amelynek „cipelése” MSD kialakulásához vezet, nemcsak fizikai, hanem pszichikai
is lehet!
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Az Ügynökség által szervezett 2007-es európai kampány, amelyben mintegy 30
országban került sor különféle eseményekre, a váz- és izomrendszeri megbetegedések kezelésében integrált irányítási megközelítést támogat, amely egyszerre foglalja magában a megelőzést és a már váz- és izomrendszeri megbetegedésekben szenvedő munkavállalók megtartását, rehabilitációját és a munkába való visszatérését. A „Legyen könnyebb a teher!” kampányban való részvétel lehetőséget kínál a munkával összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések számának
csökkentésére és a munkahelyek biztonságosabbá, egészségesebbé tételére.
Az Ügynökség ennek keretében jelentette meg a „L
Legyen könnyebb a teher!”
magazint6 is, amely az váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel foglalkozó európai kampányt támogatja. Amint a kiadvány cikkeiből is kitűnik, a probléma mértékét tekintve az EU egyes országai között nagy különbségek vannak.
A magazin jó példákat mutat be a munkahelyi váz- és izomrendszeri megbetegedések enyhítésére szolgáló helyes gyakorlatokból. Ezek között akadnak egyszerű gyakorlati intézkedések, amilyen például az emelőeszközök biztosítása, hogy az ápolóknak ne kézzel kelljen
átemelni a betegeket, de szó esik az újszerű diagnosztikai módszerekről és a különféle munkahelyi környezetekben előforduló váz- és izomrendszeri megbetegedések kockázati tényezőinek felismerésére és enyhítésére szolgáló szisztematikus, gyakorlati eljárásokról is.
Sok ország esetében a figyelemfelhívó kampányt is megemlítik, ezzel mutatva példát
arra, hogy az oktatás és a tájékoztatás hogyan segítheti a probléma leküzdését.

3.4 A vázizomzati megbetegedésekre vonatkozó nemzetközi szabályozás
A váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos európai jogszabályi követelmények magukban foglalják a nemzetközi egyezményeket és szabványokat, az európai irányelveket és az európai szabványokat.
Nemzetközi szinten a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour
Organisation, ILO) számos, a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez kapcsolódó egyezményt bocsátott ki, melyet a legtöbb állam ratifikált
Európai szinten számos olyan irányelvet tettek közzé, amely közvetve vagy közvetlenül
kapcsolódik a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez. Az európai irányelv esetén mindegyik tagállamban szükség van egy nemzeti szintű végrehajtó jogszabályra, mielőtt az irányelv az adott országban hatályba lépne. Általában az irányelv azokat az elfogadott célkitűzéseket rögzíti, amelyeket az Európai Unió tagállamainak el kell érniük, de az ilyen célkitűzések elérésének módját tekintve szabad kezet ad. Ezeket az irányelveket számos olyan európai (EN) szabvány támogatja, amely a határértékeket határozza meg, továbbá lehetővé teszi ezek bevezetését.
A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organisation of Standardisation, ISO)
nemzetközi szabványokat tett közzé, amelyek a munkaállomások ergonómiai követelményeivel, a kockázatértékelés módszereivel és a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez
kapcsolódó más aspektusokkal foglalkoznak.
A) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET EGYEZMÉNYEI:

§

C7127 – A legnagyobb megengedett teherről szóló egyezmény

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)
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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 szállításához.

C148 – A munkakörnyezetről szóló egyezmény (légszennyezés, zaj, vibráció)
A legfontosabb követelmények:
– a munkakörnyezetet a lehető legnagyobb mértékben a vibrációs veszélytől mentesen kell
tartani
– szükség esetén a munkáltatónak egyéni védőeszközt kell biztosítania, valamennyi érintett személyt tájékoztatni, és utasítani kell a vibrációs kockázatok minimalizálásával kapcsolatban.
C155 – A munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló egyezmény
Ez az egyezmény arra kötelezi a politikai döntéshozókat és a munkáltatókat, hogy biztosítsák a munkahelyek, gépek és berendezések biztonságát, valamint azt, hogy ezek ne jelentsenek veszélyt az egészségre.
C167– Az építőipari munkavédelemről szóló egyezmény
Az egyezmény kizárólag az építőipari munkavállalókra vonatkozik. Kiterjed az építőipari ágazatban a felvonókra, az emelőszerkezetekre, a szállítóeszközökre, a földmunkagépekre és
az anyagmozgató berendezésekre vonatkozó követelményekre.
C184 – A mezőgazdasági munkavédelemről szóló egyezmény
Az egyezmény kizárólag a mezőgazdasági munkavállalókra vonatkozik. Kiterjed a mezőgazdasági ágazatban a gépek biztonságára és az ergonómiára, valamint az anyagok kezelésére
és szállítására vonatkozó követelményekre.
B) EURÓPAI IRÁNYELVEK

89/391/EGK
Ez a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző
intézkedések bevezetéséről szóló általános keretirányelv nem közvetlenül kapcsolódik a vázés izomrendszeri megbetegedésekhez. Mindazonáltal arra kötelezi a munkaadókat, hogy
tegyék meg a munkavállalók biztonsága és egészségének védelme érdekében szükséges lépéseket, a munka minden aspektusát tekintve.
89/654/EGK
Ez az irányelv a használatban lévő és az először használatba vett munkahelyekkel kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekre vonatkozik. A munkaállomásokon való mozgásszabadságra vonatkozó követelmények a váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzését szolgálják.
89/655/EGK
A 89/655/EGK irányelv a munkaeszközök és az egyéni védőeszközök megfelelőségével foglalkozik, amely befolyásolja a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulásának kockázatát. Valamennyi egyéni védőeszköz esetén figyelembe kell venni az ergonómiai követelményeket és a munkavállaló egészségi állapotát, az egyéni védőeszköznek pedig a szükséges igazítások elvégzését követően pontosan kell illeszkednie viselőjére.
90/269/EGK
Ez az irányelv a munkaadónak a kötelezettségeit írja le a hátsérülés kockázatával járó kézi
tehermozgatás terén.
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90/270/EGK
Ez az irányelv a képernyő előtt végzett munka, a környezet és az ember–gép interfész biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeit állapítja meg. A munkaadónak értékelnie kell a munkaállomásokkal kapcsolatos biztonsági és egészségvédelmi kockázatokat, és
megfelelő lépéseket kell tennie a kiküszöbölésük érdekében.
93/104/EK
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 éjszakai munkával, a váltott műszakkal és a munkaritmussal kapcsolatos követelményeket állapítja meg.
98/37/EK
Ez az irányelv a gépekkel foglalkozik. A gépek kialakításának figyelembe kell vennie az ergonómiai elveket, annak érdekében, hogy a kezelő kényelmetlenségét, a fáradtságát és az
őt érő lelki stresszt a minimálisra lehessen csökkenteni. Az ergonómiai elveket a kezelőelemekre, az egyéni védőeszközökre és a vezetőülésekre is alkalmazni kell. A gépeket úgy kell
kialakítani, hogy a rezgésből eredő veszélyeket a legkisebbre csökkentsék. Az irányelv fontos információt tartalmaz a mechanikai védelemmel szembeni veszélyekről, például a működés közbeni törésveszélyről is.
2002/44/EK
Ez az irányelv a vibrációnak a kézre-karra és az egész testre gyakorolt hatásainak határértékeit állapítja meg. A munkáltatónak a vibráció veszélyének minimalizálásával kapcsolatban
értékelnie kell a kockázatokat, kerülnie vagy csökkentenie kell az ennek való kitettséget, valamint tájékoztatnia és képeznie kell a munkavállalókat. Az irányelv a munkavállalók egészségének ellenőrzésére vonatkozó követelményeket is megállapítja.
2006/42/EK
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 tervezésével, gyártásával kapcsolatos alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményekre is.
C) SZABVÁNYOK

§

EN 614: Gépek biztonsága. – A kialakítás ergonómiai elvei

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.
EN 614-2: Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei.
A gépek és a munkafeladatok kialakítása közötti kölcsönhatások
Ez szabvány az ergonómiának a tervezési folyamatba való integrálására érvényes fő szabályokat állapítja meg. Leírja a helyesen megtervezett munkafeladatok jellemzőit, a munkafolyamat konstrukciójának módszereit és a munkafolyamat konstrukciójának értékelését.
EN 1005: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye
Ez a szabvány részletes tájékoztatást ad a munkafeladatokkal kapcsolatos váz- és izomrendszeri kockázatokról, valamint ezek csökkentéséről. A szabvány öt részből áll: négyet
már jóváhagytak, egyet az „Ergonómia” Műszaki Bizottság készít elő.
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EN 1005-1: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye.
Fogalom-meghatározások
Ez az európai szabvány az 1005 jelű szabvány valamennyi részéhez kapcsolódó fogalommeghatározásokkal, alapvető koncepciókkal és paraméterekkel foglalkozik. A fogalommeghatározások a végtagok munka közbeni mozgására, a fogás típusaira, a munkaállomásokon található tárgyakra, a testhelyzetre, a munka időtartamára és a felépülésre vonatkoznak.
EN 1005-2: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye.
A gépek és a géprészek kézi kezelése
Ez a rész ergonómiai javaslatot ad az olyan gépek és géprészek konstrukciójára vonatkozóan, amelyeket professzionális és háztartási környezetben kézzel kezelnek. A legalább 3 kg
tömegű és legfeljebb 2 m távolságba vitt gépek, géprészek és a gép által feldolgozott
(bemeneti/kimeneti) tárgyak kézi kezelésére vonatkozik. 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.
EN 1005-3: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye.
A gépkezeléshez ajánlott erőhatárok
Iránymutatást ad a gépek gyártóinak az izomerő kifejtése miatt felmerülő egészségügyi kockázatok minimalizálásához. A szabvány meghatározza a felnőtt népesség izomerejének értékelésére szolgáló módszereket. A szabvány az izomerőt a statikus és a mozgó test esetében is figyelembe veszi. A szabvány megállapítja a munka közbeni túlterhelés kockázatának
értékelésére szolgáló eljárását is, amely túlterhelés a váz- és izomrendszeri megbetegedések kialakulását eredményezheti.
EN-1005-4: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye.
A géppel összefüggő munka-testtartások és - mozgások értékelése
Ez a rész iránymutatást ad a gép és a gép részeinek megtervezéséhez, ez által segíti a géppel összefüggő testtartás és mozgás miatti egészségügyi kockázatok értékelését. A szabvány a törzshajlításnak, a felkar helyzetének, a nyak hajlításának és csavarásának, valamint
a tekintet irányának különböző típusait és fokait állapítja meg. A munka-testtartásokat a testtartás típusától és a mozgás gyakoriságától függően az elfogadható, feltételesen elfogadható
és elfogadhatatlan kategóriába sorolja be.
EN 1005-5: Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye.
Az ismétlődő kezelés kockázatértékelése
Ez a rész a kockázatértékelés módszerét, valamint az ismételt kezelés egészségügyi kockázatainak 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.
EN ISO 9241: A képernyős megjelenítőkkel végzett irodai munka ergonómiai követelményei
EN ISO 9241-4: A képernyős megjelenítőkkel végzett irodai munka ergonómiai követelményei. A billentyűzetre vonatkozó követelmények.
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 billentyűzetkonstrukció olyan szempontjaival kapcsolatos, amelyek befolyásolhatják a váz- és
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izomrendszeri megbetegedéseket, például a billentyűzet lejtése, felületének profilja, anyagának tulajdonságai, valamint a billentyűzet elhelyezése.
EN ISO 9241-5: A képernyős megjelenítőkkel végzett irodai munka ergonómiai követelményei. A munkahely kialakítására és a testtartásra vonatkozó követelmények
Ez a szabvány olyan ergonómiai irányelveket állapít meg, amelyek a képernyős megjelenítőket 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.
EN ISO 9241-9: A képernyős megjelenítőkkel végzett irodai munka ergonómiai követelményei. A nem billentyűzetes beviteli berendezésekre vonatkozó követelmények.
Ez a szabvány a nem billentyűzetes beviteli berendezések kialakítására vonatkozó követelményeket 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.
EN 13921: Egyéni védőeszközök – ergonómiai elvek
Ez a szabvány az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódó általános ergonómiai jellemzőkre
vonatkozóan ad iránymutatást. Különösen az egyéni védőeszközök antropometriai jellemzőihez kapcsolódó elvekkel, valamint az egyéni védőeszköz és az emberi test közötti
biomechanikai kölcsönhatással foglalkozik.
EN ISO 12100: Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei
EN ISO 12100-1: Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. Fogalom-meghatározások, módszertan
EN ISO 12100-2: Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. Műszaki
alapelvek
Ezek a szabványok azt mutatják meg, hogy az ember felépítéséhez és képességeihez roszszul illeszkedő gépek hogyan vezethetnek fiziológiai (váz- és izomrendszeri) elváltozásokhoz, valamint lelki-fiziológiai problémákhoz és a gyakoribbá váló emberi hibához. A szabványok iránymutatást tartalmaznak az olyan ergonómiai aspektusokkal kapcsolatban, mint például a kényelmetlen testhelyzet, a zaj, a könnyű használat és a vibráció.
Figyelemre méltó nemzeti szabályozások
Az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 90/269/EGK irányelv esetén az irányelvnek a legtöbb tagállam szerinti értelmezése a legnagyobb megengedhető terhelésre összpontosított. Egyes nemzeti jogszabályok azonban átfogóbb megközelítést alkalmaztak.
A svéd jogszabályok például kiterjednek valamennyi munka-testtartásra és munkamozgásra.
Az előírások végrehajtásának üzemi ellenőrzésével kapcsolatos iránymutatás sokkal szélesebb 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 mechanikai és pszichoszociális veszélyességi tényezői közötti kapcsolatokat, és iránymutatást
kell adniuk, hogyan kell elvégezni a kockázatértékelést a különböző helyzetekben.
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90/270/EGK irányelv a képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről
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 francia és a belga jogszabály a
képernyőt használó munkavállalókat különleges – nem részletezett tartalmú – egészségügyi
vizsgálaton való részvételre kötelezi, amely lehetővé teszi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknak, hogy több időt szenteljenek az ilyen munkavállalókkal kapcsolatos megelőző
egészségügyi tevékenységeknek. Finnországban az egészségügyi ellenőrzés feladatát határozottan kiterjesztették az „általános egészségre”, Olaszországban pedig a „váz- és izomrendszeri megbetegedésekre”.
Mi is szeretnénk hozzájárulni egy jó tanáccsal a vázizomzati megbetegedés (MSD) kialakulása elleni küzdelemhez, és ez nem csak a munkavállalóknak szól:

4. A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS EURÓPAI RENDSZERE
Mint már említettük, ez Európai Unióban nagyon fontosnak tartják a szociális
partnerek együttműködését, és megegyezését, és az érdekegyeztetés
rendszerét – különösen az egészséges és biztonságos munkavégzés megvalósításában.
Az intézményesítés formái kipróbáltak, a munkaerőpiac három fő szereplőjének – munkáltató, munkavállaló és állam – európai szintű képviselői vesznek részt az érdekegyeztetésben,
amely háromféle formáját ismeri együttműködésnek:

konzultáció – olyan sorozatos megbeszélés a szereplők között, amelyben a felek megismerik egymás véleményét, és arra törekednek, hogy elfogadtassák érveiket, hogy rábírják a
másikat, változtassa meg véleményét
concertation – 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)
szociális párbeszéd – kétoldalú együttműködés a munkáltatók és a munkavállalók képviselői között, melynek során a felek arra törekednek, hogy megegyezésre jussanak.
A résztvevők:
Az Európai Uniót az Európai Bizottság, vagy az illetékes Miniszterek Tanácsa, illetve más, az európai szociális párbeszédre vonatkozó szabályok szerint
erre felhatalmazott szerv (szervek) képviselik.

A munkáltató oldal képviselői:

–
–
–

Európai
Gyáriparosok
és
Munkáltatók
Szervezeteinek
Szövetsége
(B
Businesseurope)
Állami Vállalatok Központja (C
CEEP)
Európai Kézműipari, Kis- És Középvállalkozások Szövetsége (U
UEAPME)
A munkavállaló oldalt az Európai Szakszervezeti Szövetség (E
ETUC) képviseli

Emellett közössségi szintén szociális párbeszéd folyik az ágazatok munkáltatói és munkavállalói (szakszervezet) képviselői között az ún. Ágazati Párbeszéd Bizottságok keretében. (A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete az UNI Europe, az UNI Nemzetközi
Szakszervezeti Szövetség Európai Szervezet tagjaként maga is részt az európai szintű ágazati szociális párbeszédben)
5. A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS HAZAI INTÉZMÉNYEI

a) Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács Munkavédelmi Bizottsága
2011−ben megváltozott az országos érdekegyeztetés rendszere, de a munkavédelmi országos érdekegyeztetés fórumára vonatkozó szabályokat továbbra is a munkavédelmi törvény
tartalmazza. Az országos érdekegyeztetés fóruma a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi
Tanács, ezen belül (is) működik Munkavédelmi Bizottság, 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 Nemzeti
Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) keretében saját ügyrend szerint működő
Munkavédelmi Bizottság (MvB) látja el (Mvt. 78. §)
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Az érdekképviseleti szervezetek a Munkavédelmi Bizottság munkájában való részvételről, képviselőik delegálásáról önállóan döntenek. A Munkavédelmi Bizottság az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében jogosult és kötelezett az Mvt. 79. §−ában meghatározottak szerint.
Az NGTT Munkavédelmi Bizottsága előzetesen véleményezi az Mvt. 11. §-ában megjelölt
jogszabály−koncepciók és egyéb előírások intézkedések tervezeteit,, a beszámolókat,
jelentéseket és az időszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni.
Mvt. 11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és
más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti
szabvány annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó
szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.

A Munkavédelmi Bizottság
–

–
–
–
–
–

részt vesz a munkavédelem nemzeti politikájának, annak végrehajtását szolgáló
éves intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában.
tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást vagy véleményt alakít ki a tárgyaló csoportok
által előterjesztett munkavédelmi kérdésekről
ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket meghaladó munkavédelmi követelményekről
munkájáról a közvéleményt tájékoztatja
saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a munkavédelmi információs rendszer működését
dönt a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás
területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdésekben.

A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív teendőket a
munkavédelmi hatóság − 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 Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH)
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fő
ővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot jelölte ki.
Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter látja el, a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladatés hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú
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munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok
illetékességéhez igazodik.

b) Középszintű érdekegyeztetés
A középszintű érdekegyeztetés az ágazati, alágazati rendszere nemrég alakult ki azzal, hogy
létrejött a 19 db Ágazati Párbeszéd Bizottság, de a munkavédelmi ágazati érdekegyeztetés intézményei nem működnek. A középszintű munkavédelmi érdekegyeztetés az ágazati, alágazati rendszerbe tartózó középirányító szerveknek az egymással, illetve az ágazati szakszervezetekkel történő érdekegyeztetését jelenti.
Az Ágazati Párbeszéd Bizottságok – ahogy jobban megerősödnek – a működésükre vonatkozó jogosítványok birtokában megteremtik azt a lehetőséget, hogy sokkal gyakorlatiasabb,
„ágazat-specifikus” döntések születhessenek. Mivel az Ágazati Párbeszéd Bizottságok úgynevezett „bipartit” testületek, azaz csak a munkaadók és a munkavállalók képviselőiből állnak, döntéseiket nem befolyásolják a kormányzati szervek. Ennek ellenére az Ágazati Párbeszéd Bizottságok sokat tehetnek azért, hogy az ágazati munkavédelmi érdekegyeztetés
eredményei eljussanak a jogalkotói és hatósági szintekhez.

c) A munkahelyi szintű érdekegyeztetés – a munkavállalók képviselői
A munkavédelem alapvetően a munkahely és a munkavégzés területére korlátozódik, és
legfontosabb szereplője a munkavállaló! Természetesen a másik igen fontos szereplő ebben 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 egymással vagy képviselőikkel hogyan kommunikálnak, hogyan tudnak szót érteni,
milyen módon egyeztetik érdekeiket.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 1981. évi ülésszakán elfogadott két nagyon
fontos dokumentumot: a munkavállalók biztonságáról szóló 155. számú Egyezményt8,
illetve a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 164. számú Ajánlást.
Az Egyezmény 19. cikkelye mondja, hogy
„Intézkedéseket kell foganatosítani vállalati szinten, amelyek szerint:
(a) a munkavállalók munkájuk keretében működjenek közre a munkaadókra háruló kötelezettségek teljesítésében,
(b) a munkavállalók képviselői az üzemekben működjenek együtt a munkaadókkal a munkahelyi biztonság és a munkaegészségügy területén,
(c) a munkavállalók képviselői az üzemekben kapjanak elégséges információt a munkaadóktól, a munkahelyi biztonság és a munkavállalók egészségének biztosítására tett intézkedésekről, 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 megvizsgálják 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

25
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 164. sz.
Ajánlásban az ILO konkrét javaslatokat tesz a munkahelyi érdekegyeztetés intézményesítésére, a munkavállalók képviselőit a „munkavállalók biztonsági küldötteinek” nevezve.
Az Ajánlás szorosan kapcsolódik az Egyezményhez, és annak egyes rendelkezései értelmezésében nagy segítséget nyújt:
12. (1) Az Egyezmény 20. cikke értelmében az együttműködés kialakítása érdekében hozott intézkedések közé kell tartoznia - ha ez indokolt és szükséges, és összhangban van
az ország gyakorlatával - a munkavállalók biztonsági küldötteinek és a biztonsági és munkaegészségügyi munkavállaló bizottságok és/vagy közös biztonsági és egészségügyi bizottságoknak a kijelölése. A közös biztonsági és egészségügyi bizottságokban a munkavállalóknak a munkaadókkal legalább azonos képviselettel kell rendelkezniük.
(2) A munkavállalók biztonsági küldöttei, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi bizottságok, valamint a közös biztonsági és egészségügyi bizottságok vagy adott esetben a
munkavállalók egyéb képviselői jogosultak:
(a) (a) megfelelő információkat kapni a munkabiztonsági és munkaegészségügyi kérdésekről, megvizsgálni azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a munkavállalók biztonságát 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 intézkedéseket terveznek, és mielőtt bevezetésre kerülnének ezek, arra kell törekedni,
hogy elérjék a munkavállalók támogatását a szóban forgó intézkedések meghozatalához
(c) tanácskozni kell velük a munkafolyamatok, a munka tartalma és a munkaszervezés
terén tervezett minden olyan változással kapcsolatosan, amely kihathat a munkavállalók biztonságára és egészségére
(d) védelemben kell részesíteni őket az elbocsátással és más számukra sérelmes intézkedésekkel szemben, ha a munkabiztonság és munkaegészségügy terén a munkavállalók képviselőiként vagy a biztonsági és egészségügyi bizottságok tagjaiként teljesítették 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 felügyelőkkel,
(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 átképzésben részesüljenek ezekkel a funkciókkal kapcsolatosan,
(j) jogosultak legyenek szakértők felkérésére, annak érdekében, hogy kikérhessék véleményüket a munkabiztonság és munkaegészségügy speciális problémáiról.

6. A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉDELMI KÉPVISELETE
Mindezeket az előírásokat a magyar jog átvette és beépítette munkavédelemről szól
1993.évi CXIII. törvénybe, külön fejezetet szánva munkavédelmi érdekképviselet,
érdekegyeztetés szabályainak. A munkavállalók munkavédelmi képviselői megválasztására vonatkozó szabályokat a Munka Törvénykönyve üzemi tanácsokra vo-
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natkozó rendelkezések alapján kell kialakítani.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2004–ben „Ajánlást és Tájékoztatást” 9adott ki a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről, mely felöleli a munkavállalókkal folytatott munkavédelmi tárgyú tanácskozásokra, a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület választására, létrejöttére, működésére, a munkavédelmi képviselők képzésére, továbbá a munkáltatóval, valamint a
munkavállalók más munkahelyi szervezeteivel (szakszervezetek, üzemi/közalkalmazotti tanácsok) való együttműködésre vonatkozó szabályokat.
A szabályok részletesebb bemutatása előtt le kell szögezni, hogy a munkavédelmi képviselő választás megtartása, lebonyolítása a Mvt. alapján a munkáltató kötelezettsége (ellentétben az üzemi/közalkalmazotti tanács megválasztására vonatkozó szabályokkal), azzal
a megkötéssel, hogy a választásra az Mt. üzemi tanácsokra (üzemi megbízottakra) vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni:
Mvt.70/A. § (1) bekezdés a) pont, második fordulat: ”A választás megtartásának a lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.”

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

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

1. A tanácskozás elvi alapja
A hazai jogszabályok munkavállalói jogként rögzítik, hogy a munka világa alapkérdéseiben –
ideértve az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, munkafeltételeket – a munkavállalók részére biztosítani kell a konzultációhoz és tájékoztatáshoz való jogot, lehetőséget. Ez a jog minden munkavállalót megillet, mely jogot gyakorolhatják közvetlenül vagy
választott képviselőik útján. Tehát képviselet hiányában is biztosítani kell a munkavállalók
részére a konzultáció és a tanácskozás lehetőségét, amelyet a munkáltatóval együttműködve 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 képviselőik útján – az (1)bekezdésben meghatározottak mellett – különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást folytatni”

a) A munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása és
tevékenysége –
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 osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan a munkáltató köteles munkavállalót foglalkoztatni vagy kijelölni, számára valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi, szervezési feltételeket biztosítani
58. § – Mvt. ezen szakasza ismerteti, hogy a munkáltató mely feladatainak teljesítéséhez (mely feladatokat a törvény tartalmaz) köteles a rendeletben megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi szolgálat) köteles biztosítani.

A munkáltató a hatályos szabályozás értelmében az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni. A szabályozás a munkavédelmi szakember foglalkoztatásának
kötelezettsége mellett meghatározza e szakember legfontosabb feladatait is. A munkáltatói 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 2007.
január 1-jén létrejövő egységes munkavédelmi hatósághoz került át részben.
A törvény a foglalkozás-egészségügyi szolgálat hatáskörében határozza meg – teljes
körűvé téve a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok ellátását.
A törvény elfogadása után, a helyi tanácskozásokat segítendő az OÉT Munkavédelmi Bizottsága azt ajánlotta, hogy a tanácskozás – a helyi adottságoknak és lehetőségeknek megfelelően – terjedjen ki
– a munkabiztonsági
– a munkaegészségügyi szaktevékenység ellátóira
– munkahely kiürítési tűzvédelmi, kémiai biztonsági, katasztrófavédelmi feladatokat ellátókra
– elsősegélynyújtásra kijelölt személyekre
– más munkabiztonsági szakemberekre
– foglalkozás-egészségügyi szolgálatra, stb.
b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítására
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 véleménye szerint az információs tevékenység legalább a következőkre terjedjen ki:
–

Azokon a munkahelyeken, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, ott a munkavégzést össze kell hangolni.
Az összehangolás magában foglalja az érintett munkavállalók, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodók tájékoztatását, az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről.
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–

–

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése 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 kötelessége a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben
a munkavállalóknak megadni.
c)

a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és megszervezése

A Bizottság ajánlja, hogy ennek keretében térjenek ki
–
–
–
–
–

az munkavédelmi oktatás időpontjának munkaidőben történő kijelölésére
a munkahely zavartalan működésére tekintettel a résztvevők ütemezésére
az oktatók megszervezésére,
az oktatási helyszín kijelölésére,
ha szükséges, az oktatás helyének megközelíthetőségére, dokumentálására stb.

Az Mvt. 70. § (2) bekezdésén túl napirendre kerülhet valamennyi, a munkavédelemmel közvetlenül összefüggő kérdés, amelyet a felek kölcsönösen megtárgyalásra javasolnak. A
tanácskozás tárgyát képezhetik még
–
–
–
–
–
–
–

a kockázatértékelés tapasztalatai
a munkavédelmi helyzet átfogó értékelése
az egyéni védelem biztosítása
veszélyes anyagok és készítmények használata
új munkahelyek létesítése
a munkabalesetek, illetve foglalkozási megbetegedések tapasztalatai
panaszügyek stb.

Ezekben az ügyekben célszerű előzetesen megállapodni, mert így elkerülhetők a későbbiekben kialakulható, terméketlen viták.
Mvt.2.§. (4) bekezdés “A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa 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 mindenki használhassa az általa ismert és értett nyelvet, a rá vonatkozó legfontosabb ismertekhez ezen a nyelven jusson hozzá.
3. A tanácskozás módja
A joggyakorlás konkrét módjáról az Mvt. tételesen nem szól. Természetesen a munkavállalók tájékoztatása, konzultációs jogainak biztosítása munkáltatói feladat. Neki kell szólnia a veszélyekről, ártalmakról, a védekezési módokról, az eszközök használatáról, a kockázati tényezőkről, a jogi felelősségekről stb., ide értve a meglévő belső szabályok, utasítások
ismertetését, magyarázatát.
A tanácskozás lehet a helyben szokásos minden forma, pl. munkaértekezlet, írásos
anyag átadása, megbeszélése, helyszíni bejárás stb. A tanácskozást úgy kell lebonyolítani,
hogy a munkavállalók megismerhessék a munkáltató által megfogalmazott feladatokat,
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megérthessék az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeire
irányuló intézkedéseinek tervezeteit, és legyen lehetőségük javaslatot tenni a munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények érvényesülése érdekében.
Rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy írásban dokumentálják azt, hogy ki kezdeményezte a tanácskozást, milyen tájékoztatásra, konzultációra került sor, megjelölve a konzultáció pontos tárgyát, a szükséges adatokat, javaslatokat, ajánlásokat, valamint a tanácskozás technikai adatait (hely, idő, résztvevők).
A tanácskozások dokumentumainak őrzéséről a munkáltató gondoskodik, a munkavállaló
pedig bármikor beletekinthet a dokumentumokba.
Mvt. 70. §“(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, 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 kiegyensúlyozott részvétel tekintetében az Mvt. csak egy minimumot fogalmaz meg, miszerint a követelmény teljesítése érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson. Hogy kinek van
intézkedési joga, azt a munkáltató működési formájához (gazdasági társaság, egyesület,
közigazgatási szervezet, hatóság, stb.) kötött alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály, stb.), vagy az annak alapján kialakított szervezeti és működési szabályzat, illetve
más, vagy azzal egyenértékű más szabályzat biztosít.
A tanácskozás formája, a résztvevők köre, a helyi szokások, a kialakult gyakorlat, megállapodás alapján rögzíthető. Törekedni kell arra, hogy a munkavállalóknak a konzultáción való
részvétele biztosítható legyen
Az együttműködés fontos tényezője, hogy a szükséges információt, tájékoztatást kellő
időben egymás részére megadják. Kellő időben történik az információ átadása, ha a másik
fél az ügyben még hatékonyan fel tud lépni.
A tanácskozáshoz szükséges idő kérdését az Mvt. nem szabályozza, ellentétben a munkavédelmi képviselők jogosítványainak pontos meghatározásával. Így az a következtetés
vonható le, hogy a tanácskozáshoz feltétlenül szükséges időt a munkáltatónak munkaidőben kell biztosítani, de a külön felkészülési, “előtanácskozási” időt már nem. Azaz a tanácskozáson kell kialakítani a képviselendő álláspontot, ahol már szakértők bevonására,
az ügy hosszadalmasabb tanulmányozására nincs lehetőség. Ezért kell ragaszkodni ahhoz,
hogy a munkáltató kellő időben rendelkezésre bocsássa a szükséges információkat, tájékoztatást, mert így a munkavállalók fel tudnak készülni, esetleg szakemberhez fordulni stb.
Az adatvédelem szabályai kiterjednek a konzultációs eljárásra is. A munkavállalók – az Mt.
és az Mvt. alapján is – kötelesek az üzleti és üzemi titoknak megfelelően bizalmasan kezelni a munkáltató termelési, pénzügyi, működési stb. adatait.
Az Mvt. 62. § “A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve 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 munkavállalót – amennyiben véleményével, felszólamlásával, bejelentésével, javaslataival közreműködik az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításában – nem érheti hátrány! Ez a védelem megilleti azt a munkavállalót is, akit munkavédelmi képviselőnek, a munkavédelmi bizottság tagjának, a paritásos testület tagjának választottak, illetve jelöltek, továbbá azt a munkavállalót is, aki munkabiztonsági szaktevékenységet lát el a munkáltatónál. Ez a védelem egyben munkajogi védelmet is 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 kellemetlen kérdések is felmerülhetnek, a munkavállalók
hiányosságokat kifogásolhatnak, amelyek megszüntetése további pénzügyi terheket jelent.
Ezek a kérdések mind komoly feszültség-források!

6.2 A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság
1. A munkavédelmi képviselők választásának feltételei
Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdése “A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül –
a következők szerint – képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő)
választani:”

A munkavállalók alanyi joga a munkavédelmi képviselő választás. Azaz a választás nincs
kötve semmilyen minimális munkavállalói létszámhoz.
A munkavállalók néhány főt foglalkoztató munkáltatónál is jogosultak képviselőt választani. Amennyiben az 50 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál működő
szakszervezet, üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos kötelezettség (a választás megtartásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása) a munkáltatót terheli.10
Munkavédelmi képviselő választása törvény által biztosított jog, nem szükséges hozzá a
munkáltató engedélye, csak a választással kapcsolatos egyeztetési kötelezettség áll
fenn (körzetek kialakítása, választás körülményei, időpont stb.).
A munkavédelmi képviselő választására vonatkozó munkavállalói jogosultság független attól, hogy állami vagy magán-, illetve hazai vagy külföldi tulajdonban van-e a cég, továbbá
attól is, hogy milyen formában (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű
társaság, részvénytársaság, egyesület, állami szerv, vagy netán a munkáltató egyéni vállalkozó stb.) működik.
“70/A § (1) bekezdés„ a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább
ötven fő. A választás megtartásának a lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi 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 kezdeményezhetik:
–
–
–

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

Amennyiben ilyen kezdeményezés nincs, a munkáltató – a munkahelyen szokásos módon
– tájékoztatni köteles a munkavállalókat e törvényi kötelezettségről, azaz a munkavédelmi
képviselőválasztás megtartásáról.
A munkáltató egyben közölje azt is, hogy az Mvt. szerint a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért ki a felelős. Ez nem jelentheti azt, hogy a választási bizottság munkájában részt vegyen, annak munkavégzését befolyásolja, csak a törvényes feltételek érvényesülésére ügyel. Egyben ő biztosítja a választás feltételeit.
Tájékoztatja a munkavállalókat, hogy a választáshoz arra van szükség, hogy a munkavállalók hozzanak létre választási bizottság(oka)t, és bonyolítsák le a törvényi előírásoknak megfelelően a munkavédelmi képviselő választást.
Az Mvt. a választás eredményességét, illetve érvényességét nem tudja garantálni, ezért
csak a választás kötelező megtartását írja elő. A választás eredménytelensége, illetve
érvénytelensége esetén a választást kötelező megismételni, lásd a munka törvénykönyve
245−
−269. §−ban meghatározott előírások alapján, 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 legalább ötven fő, és ezen felül a közszférát
szabályozó törvények hatálya alá tartozó munkavállalókat is foglalkoztatnak, a munkáltatónál az összes munkavállalóra kiterjedően a 70/A. § (1) bekezdés a) pontjában leírtak szerint
kell a választást megtartani.
Mvt. 70/A, § (1) bekezdés “b) az öven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – 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 nem történik meg, a munkavédelmi tanácskozásra vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni, ez pedig nagyobb munkáltatóknál (főleg amelyeknek több telephelye vagy fióktelepe van), sok költséggel jár.
“Mvt. 70/A, § (1) bekezdés „ c) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 54-56 §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.”

Alapelv, hogy minden munkáltatói munkavédelmi jogosítvánnyal részben vagy egészben rendelkező vezetőnek legyen munkavédelmi képviselő (bizottság) partnere. A vezetőnek 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 munkavállalók 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 munkáltatói jogokról van szó, hanem a munkavédelmi törvény (Mvt.) 54-56. §-aiban felsorolt
jogkörök részben vagy egészben történő gyakorlásáról.
Az Mvt. a megválasztható képviselők számát nem köti kötelezően az üzemi tanácsokra
vonatkozó létszámokhoz (Mt. 45. §), azonban a Bizottság ajánlja azok figyelembevételét.
A képviselőket lehetőleg olyan számban válasszák meg, amit a területen folyó tevékenység
jellege indokol, illetve amennyien el tudják látni a munkavédelmi képviseletet, és egyben
érvényesüljön a gazdasági racionalitás is.
A merev létszámhatárok elhagyása lehetővé teszi az egyeztetések során a választási körzetek rugalmasabb kialakítását. A konkrét munkahely mérete, tagoltsága, szervezeti felépítése, tevékenysége, a foglalkoztatottak száma, stb. befolyásolhatja a megválasztható
képviselők számát. Lehetséges, hogy egy vezetőhöz partnerként több munkavédelmi
képviselő kapcsolódik (például változó munkahelyek, műszakos munkavégzés, széttagolt
munka), de az is előfordulhat, hogy egy képviselő több részegység partnereként (irodai, kereskedelmi munka, stb.) működik.
A munkavédelmi képviselők egyénileg kerülnek megválasztásra, vagyis ahány munkavédelmi képviselőt kívánnak választani a munkáltatónál, annyi választási körzet kerül kialakításra. A választandó képviselők számát és a választási körzeteket a törvényi szabályozás
betartásával, a korábbi évek ajánlásainak megfelelően, a munkáltató véleményének kikérésével
–

–

–
–

a munkahelyen már működő munkavédelmi bizottság esetében, a munkahelyen
jelen lévő üzemi tanáccsal, illetve a képviselettel rendelkező szakszervezettel
egyeztetve: a munkavédelmi bizottság;
a munkahelyen már működő munkavédelmi képviselők esetében – ahol nem
hoztak létre bizottságot -, az előbbiekben leírt egyeztetések után a munkavédelmi képviselők együttese;
ahol még nincs munkavédelmi képviselet, de működik üzemi tanács és/vagy képviselettel rendelkező szakszervezet, ott az üzemi tanács és/vagy
ahol sem munkavédelmi képviselet, sem üzemi tanács, sem szakszervezet nem
működik, ott a munkavállalók többsége 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 bizottság megalakításának lehetőségét is.”

Személyi feltételek:
Munkavédelmi képviselőnek az a cselekvőképes munkavállaló11 választható, aki legalább
6 hónapja áll munkaviszonyban a munkáltatóval, és az adott telephelyen dolgozik.
Nem választható 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,

Munkáltatói jognak 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 munkavégzéssel 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 munkavédelmi 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
c) az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem
kerül sor munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, 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 megbízottra 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 szavazással 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 ehhez 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 jelölés és a választás lebonyolítására a választásra jogosult munkavállalók közül legkésőbb a választást 60 nappal megelőzően választási bizottságot kell létrehozni. A választási 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 minden olyan területen működnie kell, ahol
képviselő(ke)t választanak, egy másik vélemény azt mondja ki, hogy munkáltatónként
elégséges egy választási bizottság is.
4.

Jelöltállítás szabályai (Mt. 242. §)

Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább 10%-a vagy 50 választásra
jogosult munkavállaló vagy a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet.
A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább 30 nappal nyilvántartásba veszi, és ezt közzéteszi.
A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább 5 nappal közzéteszi.
A jelöltállítás eredményes, ha a jelöltek száma az üzemi tanácsba választható tagok számát eléri. Eredménytelen jelöltállítás esetén a jelöltállítási időszakot legfeljebb 15 nappal
meg kell hosszabbítani.

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 szavazólapokkal kapcsolatban. Ezeket a szabályokat azért érdemes megtartani, hogy a választási
bizottság(ok) azonos, átlátható szabályokat kövessen (kövessenek).
A választási bizottság – a jelöltlistának megfelelően – elkészítteti a szavazólapokat. A
szavazólapra a jelöltek a nevük szerinti ABC sorrendben kerülnek fel. A szavazólapon a
szakszervezet által állított jelölt neve mellett ajánlott a szakszervezet nevét is fel kell tüntetni.
A választási bizottság gondoskodik a szavazás megszervezéséről, a szavazatszedő bizottságok 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 jegyzőkönyvet 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 értelemszerűen a munkavédelmi képviselők) számának megfelelően −azokat kell tekinteni, akik
a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 %-át megszerezték. 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. Ebből 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 tanácsi választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani.
b) Eredménytelen szavazás (Mt. 248. §)
Eredménytelen a választás, ha a − munkáltatóra meghatározott üzemi tanácsra (munkavédelmi 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 választást 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 leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok 30 %-át megszerezték.
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 szakszervezet a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményének megállapításával kapcsolatban az Mt. 289. §-ban foglalt, a munkajogi vitára vonatkozó szabályok szerint bírósághoz fordulhat.
289. § (1) A munkáltató, az üzemi tanács vagy a szakszervezet a tájékoztatásra vagy a konzultációra vonatkozó szabály megszegése miatt öt napon belül bírósághoz fordulhat.
(2) A bíróság tizenöt napon belül, nemperes eljárásban határoz. A bíróság határozata ellen a közléstől számított öt napon belül fellebbezésnek van helye. A másodfokú bíróság tizenöt napon belül határoz.

7. A képviselői mandátum megszűnése (Mt. 255−257.§)
A munkavédelmi képviselő megbízatása megszűnik:
– 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 jogosult 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 mandátuma ugyancsak megszűnik, ha
– a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, illetve a telephely (részegység, üzemigazgatóság, stb.) megszűnik,
– több munkáltató vagy telephely egyesülése (összevonása) következtében a munkáltatónál vagy a telephelyen több munkavédelmi képviselő működne,
– a munkáltató vagy telephely szétválása esetén.
A munkavédelmi képviselő mandátumának megszüntetésétől számított három hónapon
belül – kivéve, ha az a mandátuma lejárta miatt, illetve a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg – új képviselő választást kell tartani.
Az üzemi tanács tagja/munkavédelmi képviselő megbízatásának megszűnése esetén, az
üzemi tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell
behívni.
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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 képviselőt megillető jogokat – ha azok a munkavállalók összességét érintik – a
bizottság gyakorolja.”
A munkahelyi munkavédelmi bizottságok létrehozása
A munkáltatónál egy vagy több munkahelyi munkavédelmi bizottság hozható létre. Ha a
munkahelyen megválasztott munkavédelmi képviselők száma legalább három, munkahelyi munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre. 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 működtetés feltétele.
Azoknál a munkáltatóknál, ahol több olyan részegység van (telephely, fióktelep, részleg,
üzemigazgatóság, divízió stb.), amelyek élén munkáltatói jogkört gyakorló, s ez által
munkavédelmi jogosítvánnyal is rendelkező vezetők állnak, és az egységnél legalább
három munkavédelmi képviselőt választottak, indokolt létrehozni a helyi munkavédelmi
bizottságokat.
A bizottság létszámát úgy célszerű kialakítani, hogy annak munkájában valamennyi képviselt 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 delegálással létrehozni a központi munkavédelmi bizottságot, 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.
A munkahelyi munkavédelmi bizottság működése (Mvt. 70/A. §-a alapján)
Munkavédelmi bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető jogokat –
ha azok a munkavállalók összességét érintik – a bizottság gyakorolja. A bizottság tárgyalásán – a bizottság kezdeményezésére – a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni.
A munkahelyi munkavédelmi bizottság létrejöttét követő tizenöt napon belül alakuló ülést
tart, és tagjai közül elnököt, esetleg alelnök(ök)et választ.
A bizottság akkor határozatképes, 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 bizottság üléseit szükség szerint tartja. A bizottságot az elnök hívja össze. Minden esetben össze kell hívni, ha ezt valamely tag vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri. “ A
bizottság tárgyalásán – a bizottság kezdeményezésére – a munkáltató vagy hatáskörrel
rendelkező megbízottja köteles részt venni. (Mvt. 70/A. § (5) bekezdés).
A munkáltatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy a bizottság az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a
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munkáltatónál szokásos vagy más megfelelő módon közzé tehesse. A munkáltató biztosítja
a munkavédelmi képviselő választásnak a képviselők és a bizottság(ok) működésének
indokolt és szükséges költségeit. Ennek mértékét a munkáltató és a bizottság közösen
állapítja meg. Vita esetén egyeztetésnek van helye. A bizottság működésének részletes
szabályait – a saját maga által elfogadott – ügyrendje állapítja meg.
A többször hivatkozott Ajánlás azt mondja, hogy javítja az együttműködést, ha a képviselők,
illetve a bizottság jogosítványainak gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolat-rendszerét
érintő kérdéseket, a munkáltatóval közösen kialakított megállapodásban rögzítik.
A munkavédelmi képviselő, bizottság jogosítványai és kötelezettségei
Mvt. 5. § “E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a
munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait 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 jogokkal és jogi eszközökkel rendelkezik. Így rendelkeznek tájékozódási, tájékoztatást kérő,
véleményezési, konzultációs, részvételi, döntés-előkészítési, kezdeményezési joggal.
Ezek az Mvt. 70-74. §-aiban, valamint az Mvt. egyes joghelyein, az adott témához kapcsolódóan garantálják a joggyakorlást. Például az Mvt. 54. § (7) bekezdés d) pontjában: “új
technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőkkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit.”
Mvt. 71. §-a “A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell
működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.”

Az Mvt. ezen megfogalmazása a képviselő (bizottság) és a munkáltató kapcsolatában
irányadó elvnek tekinti:
–
–
–
–

a kiegyensúlyozott, kölcsönös, partneri együttműködést,
a folyamatos és konkrét egyeztetést,
a kölcsönös rendeltetésszerű joggyakorlást,
a felek felelősségének elhatárolását, egymás segítését.

A munkavédelmi képviselő kötelezettségei egyben feladatokat is jelentenek. Tevékenysége
egyrészt jogérvényesítési feladat, másrészt érdekérvényesítési teendő. Eljárási kötelezettsége keretében a megválasztását követően a munkavállalók érdekében gondosan eljárni a
munkáltatónál.
A választókkal való kapcsolattartási kötelezettsége keretében a munkavállalók kezdeményezéseit megvizsgálni, az indokoltakat továbbítani a munkáltatónak, valamint a munkavállalókat tájékoztatni a rendelkezésére álló ismeretekről, véleményekről, információkról.
A rendeltetésszerű joggyakorlás keretében lehetőség szerinti együttműködés kialakítása a
munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is. Így a munkáltató alapdokumentumainak, 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.
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A titokvédelmi kötelezettség keretében a működése során tudomására jutott adatokat,
tényeket csak a munkáltató írásbeli engedélyével, jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra (Mt. 10 §.) Ez éppen úgy vonatkozik például a munkáltató fejlesztési, beruházási, stratégiai elképzeléseire, gazdasági mutatóira, pénzügyi helyzetére, mint a munkavállaló egészségi állapotára, családi viszonyaira.
A munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban köteles pártatlan magatartást tanúsítani. Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja, és nem
akadályozhatja. A sztrájkban részt vevő képviselő megbízatása a sztrájk idejére szünetel.
A kötelezettségek megszegése joghátránnyal, esetleg konkrét szankciókkal is járhat. A
választó munkavállalók számon kérhetik a képviselőtől a végzett munkát, a jogok érvényesítését és betartását (felszólítás, visszahívás stb.). A munkáltató pedig súlyos jogsértés esetén elzárkózhat a képviselővel való együttműködéstől, titokvédelem megsértése esetén
pedig polgári, büntető, szabálysértési igénnyel léphet fel az illetékes bíróságnál vagy hatóságnál.

6.3 A paritásos munkavédelmi testület a munkahelyi munkavédelmi bizottság
Mvt. 70/B § (1) bekezdés “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.”
A testület működtetésének indokoltsága
A paritásos munkavédelmi testület létrehozásának elsődleges célja a munkáltató és a munkavállalók között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos, valóságos és hatékony munkahelyi folyamatos párbeszéd, döntés-e
előkészítés intézményes fórumának megteremtése. A testületet a legalább ötven főt foglalkoztató munkáltatónál 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 póttagjai 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 jelölik. 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 (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres
munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek részt a testület munkájában.
(5)A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól.
(6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A testület rendes és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, valamint 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.”

40
A közalkalmazotti, köztisztviselői területen, azoknál a munkáltatóknál, ahol legalább ötven
főt foglalkoztatnak, és működik munkavédelmi képviselet, vagy a munkavállalók választanak
munkavédelmi képviselő(ke)t, szintén indokolt biztosítani a testület működését.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 1994−es ajánlásai és tájékoztatása:
A testület csak önálló jogi személyiségű társaságok, intézmények összmunkáltatói szintjén működik. A testületnek a munkavállalói és a munkáltatói oldalán azonos számú rendes,
valamint póttagjai vannak. A póttag írásbeli meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes
tagot (szavazati joggal bír), illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen ok miatti megszűnése esetén helyére lép.
A testület létszámáról 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: két fő képviselő, két fő munkáltatói delegált, valamint a póttagok. A
testületbe a munkavállalók képviselőit – rendes és póttagot – a megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján delegálják. Egyben kijelölik a munkavállalói oldal vezetőjét, aki a rotáció során a testület elnöki tisztét betölti.
A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt.
208−209. §-a) delegálni. Az Mt. szerint vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője,
valamint helyettese. A munkáltató vezetője saját maga, vagy szakirányú helyettese útján
vesz részt a testületben. A testület munkájában ezen túl delegáltként részt vesz a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő munkavédelmi szakember
(munkabiztonsági, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági stb.), valamint irányításra jogosult
munkairányító(k) (középvezető stb.) a munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást – munkabiztonságit, foglalkozás-egészségügyit stb. – nyújtó szakemberek meghívottként, azaz tanácskozási joggal kötelezően vesznek részt a testület munkájában.
A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. Célszerű, ha a rotációs periódus legalább egy évre terjed ki.
A törvény hatálybalépése előtt megválasztott munkavédelmi képviselő és létrejött munkahelyi munkavédelmi bizottság esetében – ha még van kellő idő a működésre – bármikor
létrejöhet a testület, de annak mandátuma a képviselők megbízatásának idejéig érvényes.
A paritásos testület feladatai
Mvt. 70/B § (7) bekezdése „A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
“a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges
intézkedéseket;”
A munkavédelmi helyzet és tevékenység évenkénti kötelező áttekintése mellett indokolt a
testület ülésén megtárgyalni a munkáltató munkavédelmi helyzetét érintő vagy befolyásoló jelentősebb események tapasztalatait és a teendő intézkedéseket. Ilyen lehet például
a rendkívüli esemény, halálos baleset, felügyeleti ellenőrzés. A felek által kezdeményezett témákat is ajánlott a testületi ülésen megvitatni.
A munkáltató kötelessége egy egységes és átfogó megelőzési stratégia 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 paritásos testület állásfoglalása nyomán (Mvt. 74. §) munkahelyi munkavédelmi programot készíthet, s ez kerülhet a testület elé.
A testület feladata, hogy a munkáltatónál kiadásra kerülő, a munkavédelmet érintő valamennyi belső szabályzatról, valamint munkavédelmi tárgyú munkautasításról kiadás előtt
állást foglaljon.
Amennyiben a munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményei megvalósításának módját munkavédelmi szabályzatban határozza meg,
annak kiadásához változatlanul a munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges. (Mvt. 72. § (4) bekezdés Ebben az esetben ki kell alakítani azt az eljárási szabályt,
miszerint a testület egyeztető és döntés-előkészítő szerepe is érvényesül, de a képviselet egyetértési jogosítványa se csorbuljon.

6.4 A munkavédelmi képviselő (munkavédelmi) bizottság működésének
feltételei
Mvt. 75. § (1) bekezdés “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 munkaidő-k
kedvezményt,
amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább
10 %-a ;
b. a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat;
c. egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követően egy éven belül legalább
16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 óra továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

Technikai feltételek, szakmai előírások alatt éretjük pl. szakirodalom, közlöny, szakmai
tanácskozásokon való részvétel stb. biztosítását, továbbá a működési, technikai, anyagi feltételeket (pl. terem, postaköltség, sokszorosítás, egyéni védőeszköz stb.)
A törvényszövegben szereplő “k
különösen” kifejezés azt jelenti, hogy a leírt biztosítandó feltételeken túl a felek további lehetőségekben megállapodhatnak. A “llegalább” szó pedig arra
utal, hogy ez a kötelező minimum.
A felek a kedvezmény mértékében az Mvt.-ben szereplő minimumtól eltérően, kedvező irányú mértékben is megállapodhatnak. Tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai egyben képviselők is, a bizottság működtetésénél csak a felmerülő plusz igények fogalmazhatók meg. A
testület működésének feltételeit a munkáltatónak kell biztosítani. A feltételekről szóló egyezkedés eredményét ajánlott írásos megállapodásban rögzíteni.

6.5 A munkavédelmi képviselő jogi védelme

§

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

Munkajogi védelem
Mvt. 76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány
nem érheti.

42
A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények
nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munkajogi szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb
szakszervezeti szerven a bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell érteni.
Mt. 273 § − a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme
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 történő foglalkoztatásához

A közvetlen felsőbb szakszervezetnek 8 napon belül közölnie kell − indoklással együtt − álláspontját 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 önállónak minősülő telephelynek a megelőző naptári évben mennyi volt az átlagos statisztikai
létszáma.
Ezen felül a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet is megjelölhet munkáltatónként 1 fő szakszervezeti tisztségviselőt, akit munkajogi védelem illet meg, ezt a jelölést a munkáltatónak kell benyújtani:
A telephelyen
a munkavállalók
megelőző naptári
évre számított
átlagos statisztikai létszáma (fő)

-500
500-1000
1001-2000
2001-4000
4001-

munkajogi védelemben
részesíthető szakszervezeti tisztségviselők száma
(fő)
legfelsőbb
védelemben
telephelyenként
szerv által
részesíthető
megjelölt
összesen

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

2
3
4
5
6

A védelem a képviselőt megbízatásának idejére, illetve annak megszűntetését követő fél
évre illeti meg, feltéve, hogy tisztségét legalább tizenkét hónapon át betöltötte. A munkajogi védelem szabályainak megsértése esetén a képviselő bírói úton munkaügyi jogvitát
kezdeményezhet.
Munkaügyi ellenőrzés alkalmazásával érvényesített védelem
A munkaügyi ellenőrzés (1996. évi LXXV. törvény) kiterjed a munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére, valamint kedvezményére vonatkozó szabályok megtartására is (3. § (1)
bekezdés m) pontja). A bejelentésre lefolytatott munkabiztonsági és munkaügyi felügyelői
eljárás során, ha indokolt, a felügyelő élhet a figyelemfelhívással vagy határozathozatal-
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lal, amelyben a hiányosság megszüntetésére kötelezi a munkáltatót súlyos és kirívó esetben
(például a munkavédelmi képviselet ellehetetlenítése, felszámolása) munkaügyi bírság is
kiszabható, amelynek összege 30 ezer forinttól a 10 millió forintig terjed.
A kollektív munkaügyi vita lehetősége
Meghatározott esetekben (Mt. 291−293. §-ai) mód nyílik kollektív munkaügyi vita alkalmazására is. Így például: nem megfelelő mértékű, a munkáltató által biztosított képviselői
működési feltétel, továbbá bármilyen egyedi, jogvitának nem minősülő ügyben, ha a felek ezt az eljárást írásban is megfelelőnek tartják, döntőbírót vehetnek igénybe (például: a
Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat – MKDSZ – részéről).

6.6 Munkavédelmi képviselők képzése, továbbképzése
A munkavédelmi képviselők képzési, továbbképzési lehetőségei, feltételei korszerűsödtek. Az egy választási ciklusban legalább 40 órára
növekedett időkeret lehetőséget ad az “indító” képzésre és az évenkénti továbbképzésre. Biztosítja azokat az alapismereteket, amelyek
alapján a képviselő “partnerként” tudjon részt venni a közös munkában.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága által ajánlott módszerek, formák
pedig kellő rugalmasságot nyújtanak a képzés-továbbképzés megvalósítására, a munkáltatók számára is elfogadható ésszerű megoldásokra.
Az Mvt. 75. §-a (1) bekezdés c) pontja előírja, hogy “e
egy választási ciklusban, a képviselő
megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvételi lehetőséget” a munkáltatónak biztosítania kell. A képzés csak rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen
is megtartható. A törvény a képzést csak munkaidőben engedi megtartani, összhangban a
munkáltatók oktatásra, képzésre, továbbképzésre vonatkozó általános kötelezettségeivel,
szabályaival.
A képzésre és továbbképzésre azért van szükség, mert az Mvt. és kapcsolódó jogszabályok biztosította széles körű jogosítványokkal a képviselők partnerként csak akkor tudnak élni, ha megfelelő jogi, érdekérvényesítési, munkabiztonsági, munkaegészségügyi,
munkahelyi kémiai biztonsági, kommunikációs, eljárási stb. ismeretekkel rendelkeznek, és
azokat rendszeresen felfrissítik.
A Bizottság szakmai garanciális elemnek tekinti, hogy amennyiben az adott gazdasági szervezetben nincsenek meg a feltételek a saját képzésre, úgy a képzést, továbbképzést olyan
intézmények, szervezetek végezzék, amelyek rendelkeznek az Országos Közoktatási
Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) nyilvántartásba vételi dokumentumával, amely érvényes a munkavédelmi képzésre, továbbképzésre is. Előnyt jelent az ISO minőségirányítási rendszer megléte, 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 Bizottság ajánlásban
szereplő tematika szerint végzi, illetőleg a részvételről igazolást ad ki.
A képviselői képzés ajánlott módszerei és formái.

1. A képzés módszere és formája igazodjon a felnőttképzés általános módszereihez.
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2. A képzések szervezhetők a munkahelyen, kihelyezett formában, a képzésre jogosult intézményeknél, szervezeteknél, a munkahelytől távolabb
eső, külső helyszínen.
3. A képzés keretében a munkáltatói, illetőleg a munkavállalói érdekképviseletek szakembereit, továbbá más, a munkabiztonságban és a munkaegészségügyben jártas előadókat indokolt alkalmazni.

Az alapképzés célja, ajánlott képzési témák:
A képzés célja az először megválasztott képviselők esetében felkészítésük a
munkavédelmi érdekképviselet ellátására. A képzés időtartama a választás
évében 16 óra. Ajánlott témák:
–

Munkavédelmi érdekegyeztetés szerepe, szervezeti kerete, mechanizmusa
–

–

–
–
–
–
–

–
–

Munkavédelmi képviselő, munkahelyi munkavédelmi bizottság, paritásos
munkavédelmi testület jogállása, jogai és kötelezettségei, továbbá a képviselők védelme.
Együttműködés a munkáltatóval, a munkabiztonsági, foglalkozásegészségügyi szakemberekkel, a hatóságokkal, a munkahelyi érdekképviseletekkel.
A munkavédelmi bizottság ügyrendje, feladatterve.
A munkáltatóval kötendő együttműködési megállapodás tartalma, formája.
A munkavédelemről, a kémiai biztonságról szóló törvényekből, valamint
a hozzájuk kapcsolódó rendeletekből a képviselőkre háruló feladatok.
A munkavédelem országos programjából adódó időszerű feladatok.
A munkavédelmi képviselők gyakorlati feladata:
– a munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök helyszíni ellenőrzése,
– a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések, részvétel a
munkabalesetek kivizsgálásában, kártérítési, munkáltatói kötelezettségek,
– a munkavállalók biztonságos munkavégzésre való felkészítése
és felkészültségük figyelemmel kísérése.
Tájékozódás és tájékoztatás: zöldszámok, fókuszpont, Európai Munkavédelmi Ügynökség, Munkavédelmi Képviselőkért Alapítvány stb.
Az újraválasztott képviselők számára választási ciklusonként az alapképzést követően 3x8 óra továbbképzést kell biztosítani. A továbbképzés
célja a szakmai ismeretek, készségek szinten tartása, fejlesztése.

A továbbképzés ajánlott témái
–

A munkavédelem országos programjából következő feladatok.
– Európai uniós és hazai jogszabály, illetve szabványváltozások
– A kockázatértékelésre alapuló munkahelyi megelőzési stratégia kidolgozásának és megvalósításának, továbbá a munkahelyi munkavédelmi
program és az éves intézkedési tervek tapasztalatai, tennivalói.
– A képviselői, a bizottsági és a paritásos testületi munka tapasztalatai,
problémái, feladatai.
– Kommunikációs fogások.
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KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS KÖVETKEZMÉNYÜK
– MEGELŐZÉS A GYAKORLATBAN –
Felvetődhet mindenkiben az a kérdés, hogy miért kell a kereskedelemben a munkavédelemre 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 építkezéseken, veszélyes üzemekben előforduló, sokszor sajnos nemcsak látványos, hanem súlyos esetekkel, de nem nagyon emlékszünk arra, hogy kereskedelmi területen történő baleset képernyőre vagy az újságokba bekerült volna. Meglepő lehet ezek után, hogy a kereskedelem a nemzetgazdaság ágazatai közül a 4. helyen áll a halálos baleseteket elszenvedő munkavállalók szomorú rangsorában (csak az építési tevékenység, a mezőgazdaság és a szállítás előzi meg).
Az évente bekövetkező mintegy 120 halálos munkabalesetből 8-10 a kereskedelemben
történik, elsősorban jellemzően a nagykereskedelemben. A halálos balesetek zömét az
anyagmozgatás 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 10 esetben csonkulásos balesetet is elszenvednek
munkatársaink, de ennek a számnak a felében már a kiskereskedelem is megjelenik a szomorú statisztikában – elsősorban az élelmiszer kiskereskedelem.
Sajnos abban sem lehetünk biztosak, hogy a több mint 300 ezer kereskedelmi vállalkozásban dolgozókat érő minden balesetet valóban bejelentik.
Nemcsak a munkáltatók önös érdekeiből, hanem sokszor a munkavállalók rosszul értelmezett és rövid távú – a munkahely mindenáron való megőrzését célzó – magaviselete
miatt is lehetséges, hogy a sérülések következményit akár életük végéig viselik. Másrészt,
ha egyetértünk azzal, hogy egyetlen halálos vagy csonkulásos baleset is sok, 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 szerint, melyet 271 emberierőforrás-gazdálkodással (HR) foglalkozó szakember
megkérdezésével készítettek, kiderült, hogy a vállalatok ötödénél (ez, ugye
20 %) a munkáltató semmit nem tesz az alkalmazottak egészségvédelméért, 13 %-ánál (!) „n
nem létezik” olyan, mint munkavédelem!12 Ez az információ is azt támasztja alá, hogy a kereskedelmi alkalmazottaknak és képviselőiknek 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 munkáltatókat, 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 munkáltatóknak, ha munkahelyet létesítenek, ám az ott rögzített tárgyi, személyi és szervezési feltételek érvényesek minden munkahelyre, és a későbbi működés során is követendők!
7. LÉTESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
Egy munkahely munkavédelmi szempontú kialakításánál különösen nagy gondot kell fordítani arra, hogy az ne legyen
–
–
–

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 Mvt. 18. § (1) bekezdése 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 vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása,
gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.”

A munkahely létesítésének folyamatában részt vevő tervező és kivitelező köteles írásban
nyilatkozni, hogy a létesítmény megfelel az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek, a megkövetelt jogszabályoknak és szabványoknak13.
A munkaeszközök beszerzése esetén meg kell követelni a forgalmazótól az ún. megfelelőségi nyilatkozatot. Erre vonatkozóan egy 1998-ban kiadott Ipari és Kereskedelmi, Idegenforgalmi Minisztérium által kiadott rendelet14 ad utasítást 17 gép tekintetében, amelyekhez a
megfelelőségi nyilatkozat mellé be kell szerezni a megfelelőségi tanúsítványt is, a magyar
nyelvű üzemeltetési dokumentációt a gyártótól, illetve importőrtől.
A létesítmény üzembe helyezésekor az üzemeltető munkáltató csak a veszélyes
létesítmények esetében köteles írásban elrendelni az üzembe helyezést, egyéb
esetben az írásbeliség nem előírás.
Nem kell veszélyesnek tekinteni az öltözőt, az öltőzőket, a pénztár- vagy számítógépet, de veszélyes munkaeszköz egy faipari gép, egy targonca stb.
Üzembe helyezéskor nem csupán az adott gépet kell munkavédelmi szempontból elemezni, hanem egyéb feltételeket is (munkakörnyezet, személyi biztonság, személyi feltételek stb.) A vizsgálatot legalább középfokú munkavédelmi képzettségű szakember köteles
elvégezni, a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyt a munkáltató vagy az általa megbízott vezető 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
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8. MUNKAKÖRNYEZETI FELTÉTELEK ÉS KÖRÜLMÉNYEK A KERESKEDELEMBEN
Az előírásokat a Mvt., vagy adott szakági miniszteri rendelet, illetve szabványok tartalmazzák
(a szabványokat is jogszabályban hirdetik ki!), az alábbiakban a legfontosabb feltételeket gyűjtöttük egybe, aszerint, hogy egy kereskedelmi munkahelynek milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy egészséges és biztonságos munkahelynek minősüljön.
Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható,
–
–
–
–

–
–

mely megfelelő szerkezetű, szilárdságú, megfelelően tisztítható határoló felületekkel, belmagassággal, légtérfogattal, közlekedési útvonallal rendelkezik,
az ablakoknak biztonságosan nyithatóknak, zárhatóknak, beállíthatóknak és
rögzíthetőknek kell lenniük,
az átlátszó felületű ajtók (kirakatok) kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell
a munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb
igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye
lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak
melletti biztonságos munkavégzést.
az olyan munkaterületen, ahol gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg rendszeresen anyagot (árut) szállítanak, a közlekedési és az anyagszállítási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell választani egymástól,
az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében
a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára
nem biztonságos az áthaladás.

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra (árura) vonatkozó követelmények
–
–
–

–

–
–

a munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot(árut) úgy kell
megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében
tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse,
anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok (lásd később) megtartásával szabad,
a munkahelyeket megfelelő eszközökkel fel kell szerelni a tüzek leküzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni, a veszélyforrások ellen védőberendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó-, mentőkészülékeket, vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást működőképes, a
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani,
gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét vagy biztonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók erről
azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát beszüntessék és a munkahelyeket
azonnal elhagyják, biztonságos helyre távozzanak,
a veszélyeztetés által meghatározott időszakonként a mentést gyakorolni kell,
a munkahelyen a munka jellegének és szervezésének megfelelően biztosítani kell
az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.
Helyiségek megvilágítása (természetes és mesterséges megvilágítás)
A nem kellő világítással megnő a balesetek kockázata, a nem megfelelő világítás, 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 megfelelő megvilágítási értéket, megkövetelt minimum értékek:
Eladóterület
Pénztári munkahely
Raktárak
Raktártér azonos vagy nagyméretű áruval
Raktártér eltérő méretű darabok keresése esetén
Raktártér leolvasási feladatokkal
Irodahelyiségek
Irodahelyiség természetes fényre orientált munkahely kialakítással, kizárólag ablak közelébe helyezve
Irodahelyiségek nem jellemző természetes világítással

300 lux
500 lux
50 lux
100 lux
200 lux
300 lux
500 lux

Fontos követelmény továbbá, hogy a világítótestek mindig tiszták legyenek, valamint,
hogy a megvilágítási értékeket állandóan mérni kell (műszeres vizsgálattal). Ügyelni kell
fényforrás színhőmérsékletére is (ún. meleg vagy hideg színeket használnak, mivel pl. a
hideg színhőmérsékletű megvilágítás egy kereskedelmi árusítóhelyen ridegséget is sugároz15. Fontos még, hogy a fényerősség egyenletes legyen (térben és időben egyaránt)
Ha nagyon nagy fénysűrűségű a fényforrás, bántja a szemet, ezért kell burát, lámpaernyőket használni.
Jogszabályban előírt kötelezettség, hogy nyilvános helyen biztosítani kell a normál világítás
tápellátásának váratlan megszűnése esetén a megfelelő tartalék világítást.
A munkahelyek szellőzése (szellőztetés, levegőszennyezés stb.)
Zárt munkahelyeken biztosítani szükséges elegendő mennyiségű, az egészséget nem károsító 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
technológiai okokból gázok vagy gőzök szabadulnak fel, még inkább szükség van a levegő cseréjére. A megengedett legkisebb levegőszennyezettség mértékét jogszabályban
rögzített szabványok írják elő.
Néhány fontosabb érték:
Ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál
Helyváltoztatással járó, könnyű fizikai munkánál

0,1 m/s
0,2 m/a

Munkahelyi hőmérséklet
A munkahelyi hőmérsékletnek olyannak kell lennie, hogy azt az emberi szervezet, a munkát
végző ember el tudja viselni. A munkahely hőmérsékletét befolyásolja a végzett munka
természete (fizikai vagy szellemi, nehéz vagy könnyű fizikai munka). Általános szabály, hogy
minél nehezebb a végzett munka, annál alacsonyabb hőmérsékletnek kell lennie a
munkahelyen.
Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen hőmérsékletet kell biztosítani a munkahelyeken normális, az évszakoktól függően elvárható hőmérséklet esetén, és milyen hőmérséklet
még elviselhető rendkívül meleg (kánikula) esetén:

15

a színhőmérsékletek alapján történő minősítést erre vonatkozó színskálán mérik be
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A munka jellege16

Szellemi munka
Könnyű fizikai munka
Közepesen nehéz
fizikai munka
Nehéz fizikai munka

Meleg évszakban biztosítandó
effektív, illetve
léghőmérsékmaximálisan megkorrigált effektív
let °C
engedhető effekhőmérséklet
tív, illetve korrigált
°C
effektív hőmérséklet
°C
21- 24
20
31
19- 21
19
31
17- 19
15
29
15- 17

13

27

Ennek a táblázatnak azért van nagy jelentősége, mert az elmúlt időszakban a globális felmelegedés hosszú heteken át okozott szinte elviselhetetlen meleget, amikor is a
munkáltatók kötelezettségévé vált (jogszabályi előírás alapján), hogy bizonyos intézkedések 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 értéket meghaladja

Munkahelyi hulladékkezelés
A munkahelyeken külön kell tárolni a tevékenységgel (kereskedelem) illetve az ún. kommunális (települési) hulladékot, a veszélyes hulladékokat külön jogszabályi előírások alapján – a többi hulladéktól elkülönítetten – kell kezelni.
Különösen fontosak a hulladékkezelés szabályai az élelmiszerkereskedelmet folytató vállalkozásoknál, mivel ott nagy mennyiségű, szerves hulladék keletkezik nap, mint nap, melyet ennek megfelelően kell tárolni. Ilyen hulladékot csak fedett, résmentes, mosható, fertőtleníthető, pormentes ürítést biztosító tartályban vagy konténerben szabad gyűjteni és
szállítani. A gyűjtést naponta el kell végezni, és hetente legalább kétszer el kell szállíttatni.
A csomagolóanyagokból is jelentős mennyiségű hulladék (pl. drótok, műanyag kötöző
szalagok, műhab, szögek, fémkapcsok) keletkezik, amelyet nem szabad elhullajtani, mivel
nagyon balesetveszélyes, és naponta össze kell gyűjteni, elszállíttatásáról megfelelően
gondoskodni kell.
Ha a raklapok megsérülnek, azokat használni nem szabad, mert rendkívül balesetveszélyesek!

Munkahelyi zajhatás
Az kétségtelen, hogy a kereskedelemben nem kell számolni elviselhetetlen zajhatással,
de bizonyos áruk esetében – a nem megfelelő használat vagy az áru természete is – észlelhetünk olyan zajhatásokat, amelyekkel számolni kell, pl. barkácsboltban – egy-egy gép kipróbálásakor vagy zeneboltban (!).
16

A munka nehézségét az ún. becsült munkaenergia-tartalom alapján mérik
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Túlzottan magas zajhatásnak minősül egy 90 dB (decibel) feletti érték, amikor már kötelező
védőeszközként a fülvédő használata. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy ez alatti
értékű zajhatás is zavaró lehet, ha az nem tartozik a szokásos munkavégzési folyamathoz,
pl. irodai munkánál egy 70 dB értékű, tartós külső zaj (pl. aszfaltozó gép zaja) akadályozhatja a munkavállalót (irodai munkánál 60 dB a megengedett mérték)
Nyílászárók (ajtók, ablakok, kapuk)
Fontos követelmény munkavédelmi szempontból, hogy megfelelő anyagból készüljenek, és úgy legyenek elhelyezve, hogy azok ne okozzanak baleset.
Néhány általános szabály:
– az átjáró ajtók ütközése balesetet okoz, ha szemmagasságban nincs jól látható
jelzés
– az üvegtáblákat el kell látni törésvédelemmel, ha számítani lehet sérülésre
– a tolóajtókat el kell látni biztosító szerkezetekkel
– a felfelé nyitó ablakokat, kapukat el kell látni visszacsapódást gátló szerkezetekkel
Figyelem! A kereskedelemben tilos bejáratként kizárólag forgó, billenő vagy tolóajtót alkalmazni a vásárlók útvonalán, kivéve az automatikus üzemű és veszély
esetén kézzel is nyitható tolóajtót.
A vészkijáratokat ki kell alakítani és mindig szabadon hagyni! Meg kell jelölni, hogy mely
ajtók vezetnek a vészkijáratokhoz, biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülről nyithatók
legyenek!
Védőeszközök használata
Egyéni védőeszköz (EVE) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel,
vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból vagy technológiából
eredő kockázatokat az egészségre nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. Egyéni
védőeszközt akkor kell biztosítani, ha a megelőző műszaki, szervezési intézkedésekkel az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei nem biztosíthatók. A munkáltatónak
kötelezettsége, hogy biztosítsa a munkavállalók részére az egyéni védőeszközöket, de az
is, hogy ellenőrizze: a munkavállalók használják-e, illetve az előírásoknak megfelelően
használják-e azokat. Ha azt észlelik, hogy a munkavállaló nem viseli, nem tartja tisztán,
nem tartja karban egyéni védőeszközét, akkor akár el is tiltható a munkavégzéstől!
Azt, hogy milyen egyéni védőeszközre van szükség, kellő szakértelemmel kell kiválasztani,
és ez egy komoly munkabiztonsági szaktevékenység. A megfelelő egyéni védőeszköz
kiválasztása a kockázatelemzésen alapul, és ehhez választják ki az optimális egyéni védőeszközt.
Az Mvt. írja elő, hogy az egyéni védőeszköz használatának előírását írásban kell rögzíteni,
de célszerű az egyéni védőeszköz eljárási rendjét is utasításban, Munkavédelmi Szabályzatban rögzíteni (pl. raktározás, kiadás, selejtezés stb.)
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó előírásoknak mindig az adott munkakörülményekhez kell igazodnia (a kockázat fajtája, mértéke, időtartama, használójának munkakörülményei. 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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NÉHÁNY VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA, CSOPORTOSÍTÁSA
(EVE-JEGYZÉK)17
Fej
Hallás
A rc
Szem
Légutak
Ké z
Test
Térd
Láb
Leesést megakadályozó eszközök

A védőeszköz megnevezése
Védősisak
Fültok, füldugó
Védőálarc
Védőszemüveg
Légzésvédő, porálarc
Védőkesztyű
Védőruházat (pl. hideg, forróság ellen)
Térdvédő párna
Acél vagy műanyag-kaplis, védőcipő,
gumicsizma
Munkaöv, biztonsági heveder, zuhanás
gátló

Típusszáma
A védelmi fokozat minőségétől függően minősítéskor adják meg

A védendő testrész

Gyakran tapasztalható, hogy a munkáltatók és a munkavállalók is összetévesztik a
munkaruhát és a védőeszközöket, holott a két típusú ruházat egészen más célt szolgál, a
jogkövetkezmények is mások a viselésükből adódóan vagy a juttatáshoz kapcsoltan. Az
alábbi táblázatban segítséget kívánunk nyújtani a kétféle ruházat összehasonlítással való
felismeréséhez.
MUNKARUHA ÉS VÉDŐESZKÖZ – JUTTATÁSUK SZABÁLYAI18

MUNKARUHA

VÉDŐESZKÖZ

MUNKÁLTATÓ EGYOLDALÚ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSA VAGY A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS ALAPJÁN

A MUNKAVÉDELEMRŐL SZÓLÓ
1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY ALAPJÁN

Használata nem igényel oktatást, betanítást

Juttatását a munkáltató írásban köteles
meghatározni munkabiztonsági
20
szaktevékenység keretében
Juttatásáról a kockázatértéklés alapján kell dönteni – Mvt. 54. § (2) bekezdés
Munkavédelmi minősítésre kötelezett (2/1995.
(I.6.) MüM rendelet szerint, minősítő bizonyítvány kiadásával kell igazolni)
Használata a munkavállaló számára kötelező,
használatát kötelező ellenőrizni, a mulasztást
szankcionálni szükséges
Használata orvosi vizsgálathoz köthető, a munkakör, személyi vagy higiéniás alkalmasság az orvosi vizsgálat előírásánál szempont lehet
Használata oktatást, betanítást igényel

Kihordási ideje van (kihordási idő meghatározása
a kollektív szerződésben történik)

Kihordási idő nincs meghatározva, addig kell
hordani, amíg el nem használódik, védelmi ké-

19

Juttatása általában kollektív szerződés 19 szerint
történik

Munkavédelmi minősítése nincs

Használata nem igényel orvosi vizsgálatot

17

Népszava Könyvkiadó – „Munkavédelem munkavállalóknak” sorozat 2003. – A munkáltatók legfontosabb munkavédelmi feladatai c. füzete alapján
18
Népszava Könyvkiadó – „Munkavédelem munkavállalóknak” sorozat 2003. – Biztonságos munkavégzés a
kiskereskedelemben c. füzete alapján
19
Hozzá kell tenni, hogy a munkáltató munkaszerződésben is rögzítheti a szociális juttatásokat, illetve a munkaruha biztosítását, a kihordási időt, de ez megállapodás kérdése
20
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának
minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
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Próbaidő alatt nem kötelező juttatni
A munkavállaló moshatja, tisztíthatja (vagy a
munkáltató – juttatásként – szervezi meg)
Hazavihető
Nem igényel külön vizsgálatot
Nem igényel tárolási előírást
Viselésének elmulasztása a munkáltató által
meghatározott következményekkel járhat
Nem alkalmas veszélyes anyagokkal való érintkezésre

pességét el nem veszti (szavatossága lejár)
A munkáltató köteles biztosítani
Mosása, tisztítás, karbantartása a munkáltató
kötelezettsége, némely fajtánál ezek külön szakértelmet igényelnek
A munkahelyről nem vihető haza (csak külön
engedély birtokában)
Időszakos felülvizsgálatát – védelmi képességétől
függően – jogszabály vagy a munkáltató elrendelheti
Csak meghatározott feltételek mellett tárolhatók
A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható
védőeszköz hiányában
Védelmi képességétől, szennyezettségétől függően veszélyes hulladéknak minősíthető

A kereskedelemben is szükség van olyan speciális egyéni védőeszközökre, amelyet feltétlenül ajánlott viselni. Például a lábfej védelmének érdekében ajánlott „átfúródás mentes talpú biztonsági cipő” − szállításkor és raktározáskor, fogyasztott hústömbökkel és élelmiszer
csomagolásával végzett munkák.
A test, a kar és kéz védelme
Átfúródás-mentes kötényt 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) fémszálas kesztyűt kell viselni. Esős, vagy hideg időben végzett szabadtéri munkáknál vízhatlan
öltözéket kell biztosítani.
Személyi feltételek
Mint ismeretes, a munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és gyakorlattal.
A vonatkozó rendelkezés21 értelmében az alkalmasságot orvosi vizsgálatnak kell megállapítania (erről később!)
Néhány munkakör ellátása nem igényel különösebb jártasságot, képzettséget, de fontos a
helyi viszonyok, sajátosságok ismerete, bizonyos munkafogások elsajátítása, a munkáltató ezért betanulási (próba) időt állapít meg, sőt, bizonyos munkakörökben munkavédelmi
vizsgát is előírhat, ha ezt az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükségesnek
ítéli meg.
Önállóan – a kereskedelemben is – csak az dolgozhat, aki megfelelő készséggel, jártassággal bír, és erről a munkáltató meggyőződött.

Számos munkakör betöltéséhez megfelelő bizonyítvány, jogosítvány 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 gépek kezeléséhez nincs szükség külön bizonyítványra, ebben az
esetben a munkáltató jelöli ki, hogy mely munkavállaló kezelheti az adott gépet, természetesen megfelelő betanítás után (pl. szeletelő gép kezelése)
A munkavédelmi ismeretek elsajátítása érdekében a munkáltató kötelezettsége, hogy rendszeresen szervezzen munkáltatói számára oktatást:
– a munkába álláskor
– a munkahely és a munkakör megváltoztatásakor,
– az egészségeset nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megváltozásakor
– munkaeszköz átalakításakor
– új technológia bevezetésekor
A következőkben bemutatjuk egy kereskedelmi munkahely (pénztárosi munkahely) létesítésekor figyelembe veendő tényezőket, körülményeket – táblázatba foglalva.
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BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS A KERESKEDELEMBEN
A PÉNZTÁROSI MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK MUNKAVÉDELMI SZEMPONTJAI

PÉNZTÁRI
TEVÉKENYSÉG
MÓDJA

KÉZI
ANYAGMOZGATÁS TÁRGYA

PÉNZTÁRI
TEVÉKENYSÉG
IDŐTARTAMA

TESTTARTÁS

Munka nagyobb munkatéren belül

Munka kartávolságon belül

Kisebb és/vagy nagyobb tárgyak
kézi anyagmozgatása

Többféle
tevékenység váltakozása

Ülés

Nagyobb és/vagy nehezebb tárgyak
kézi anyagmozgatása

Csak
pénztárosi tevékenység

Váltakozó ülés/állás

Állandó tevékenység

Üleptámasz használata

Ritka vagy alkalmi
tevékenység

Állás
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9. A NŐK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMÉNEK NÉHÁNY FONTOS KÉRDÉSE
A nők munkahelyi egészségvédelmének kérdése még nagyon új keletű
téma ahhoz, hogy teljesen közismertek lennének az eredmények, vagy,
hogy az Európai Unió tagországai jogalkotási és jogalkalmazási folyamataikban, a mindennapi gyakorlat során alkalmaznák azokat, egyáltalán számba vennék a
női foglalkoztatás munkavédelmi szempontjait.
Az Európai Szakszervezeti Szövetség Kutatóintézete (ETUI–REHS) már folytat ilyen irányú
kutatásokat, legutóbb „A
A nők munkahelyi egészségvédelme Európában” 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 egészségvédelmük, valamint az egészséges és biztonságos munkavégzés számukra sajátos feltételeinek megállapítása és alkalmazása.
A könyv egyik fejezetésben összefoglalja azokat a kutatásokkal alátámasztott feltevéseket
(hipotézist), amelyek megalapozhatják ezeket a sajátos feltételeket, módszereket, eljárásokat:
–
–

–
–

–
–

A nemek egyenlőtlensége a munkahelyeken a férfi munkaerő egy helyre áramlásához 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 foglalkozási megbetegedések listáján inkább férfiakat érintő megbetegedések szerepelnek
a korlátozó feltételek inkább megfigyelhetők olyan ágazatokban, illetve foglalkozásoknál, ahol nagyobb számban dolgoznak férfiak (pl. a lumbágót elismerik
az építőipari dolgozóknál, de nem a bölcsődei gondozónőknél)
a foglalkozási megbetegedések elismerésének egyik akadálya sok nő életében a
karrier megszakítása (nem követhető nyomon, hogy a betegség a megszakítás
előtti foglalkozásból ered-e), vagy sok foglalkozási megbetegedést nem vesznek
észre az egyéb morbiditási tényezők miatt (munkanélküliség, hosszú idejű kimaradás a munkából, a munkaerőpiac végeleges elhagyása stb.)
a munkahelyi bizonytalanság hasonló hatással jár, mint a karrier megszakítása,
sokan nem vallják be foglalkozási megbetegedésüket, mert félnek, hogy elveszítik munkahelyüket – ez valószínűleg jobban érinti a nőket, mint a férfiakat
a munkaszervezés egyenetlenségeihez (munkaintenzitás, önállóság hiánya),
kapcsolódó foglalkozási megbetegedéseket általában kevésbé tekintik jellegzetesnek, mint azokat, amelyeket fizikai vagy vegyi tényezők okoznak. Ezt a jelenséget tükrözi a vázizomzati megbetegedések (!) elismerésének nehézsége,
holott pedig a betegség nemi dimenziója igen jellegzetes!

Az összes elemet figyelembe véve a kutató megállapítja, hogy a nemek egészségvédelmi
egyenlősége addig nem érhető el, amíg
– meg nem történik a listákon szereplő foglalkozási megbetegedések felülvizsgálata a nőket érintő megbetegedések szempontjainak figyelembevételével
– meg nem történik a korlátozó tényezők levétele a listáról

22

A tanulmánykötet teljes egészében letölthető a Bérbarométer honlapjáról – http://www.berbarometer.com
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–

meg nem történik a vegyes rendszer fejlesztése, különös tekintettel a bizonyítási kötelezettségre

Az európai kitekintést árnyalhatja minden ország saját helyzetének ismerete. A magyar
helyzet elemzéséhez ez a kézikönyv kevés lehetőséget ad, de annyi leszögezhető, hogy
néhány jogszabályunk tükrözi, hogy mennyire tartjuk fontosnak a nők munkahelyi egészségvédelmét. A jogalkotó elsősorban a munkajogi szabályokon keresztül védte és védi a
munkavállaló nőket, őket is főleg abban a helyzetben, amikor egészségük védelme egyben életük és mások (születendő vagy éppen megszületett gyermekük) életének védelmét
is jelenti, ez pedig a terhesség és gyermek hároméves koráig terjedő időszak. A Mvt. csak
a sérülékeny csoport ismertetésénél sorolja fel (ugyancsak a terhes és szoptató nőket), de
nem ad a nőkre vonatkozó munkavédelmi szabályozást!

§

Nézzünk csak meg a joghelyeket:

Mt. 53. § (3) bekezdés a)−c) pont – munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás
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 munkakörre előírt, de legalább a munkaszerződése szerinti alapbérre jogosult.
Mt. 60. § A munkavállaló számára várandósága megállapításától gyermeke egyéves koráig
(munkaköri alkalmasságára vonatkozó orvosi vélemény alapján) egészségi állapotának megfelelő munkakört kell felajánlani, ha az orvosi vélemény szerint munkakörében nem foglalkoztatható. A munkavégzés alól fel kell menteni, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatás 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 munkaszerződés szerinti alapbérénél kevesebb nem lehet. A felmentés idejére alapbére illeti meg, kivéve, ha a felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el.
Mt. 60.§ (3) bekezdés alapján a munkáltató a gyermek hároméves koráig köteles a munkavállaló ajánlatára a munkaszerződést a napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.
65. § (3) bekezdés: 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 kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap
tartama alatt.
66.§ 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 m agatartásával 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 l ehetetlenné teszi
− a határozatlan idejű munkaviszony a munkavállaló képességével vagy a munkáltató
működésével összefüggő okból akkor szüntethető meg, ha a munkavállaló munkahelyén nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, vé gzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló
az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja
113. § 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 alkalmazható,
– a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
– rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.
– éjszakai munka nem rendelhető el.
126. § A munkavállaló számára a munkáltató betegség miatti keresőképtelenség tartamára naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad, kivéve a társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelenség,
valamint a veszélyeztetett várandósság miatti keresőképtelenség tartamát (erre az időszakra 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 i ntézetből történt elbocsátása után is igénybe lehet venni.
A szülési szabadság tartamát a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot
kivéve, munkában töltött időnek kell tekinteni.
219. § A kikölcsönzés tartama alatt a munkavállaló számára biztosítani kell a kölcsönvevővel munkaviszonyban álló munkavállalókra irányadó alapvető munka- és foglalkoztatási feltételeket, különösen a várandós és szoptató nők számára, ide értve az egyenlő
bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezéseket is.
Mvt. 87. §, 8/A. pont. Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó
munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők
és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).
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50/A. § A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak
szerint óvni kell az őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.
Úgy gondoljuk, hogy érdemes lenne megkezdeni a közös gondolkodást – a férfiakkal
együtt – arról hogy milyen módon lehetne a társadalmi nemek (nők és férfiak) egyenlő bánásmódjának kézzel fogható jeleit az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei
között is megjeleníteni, bizonyítva azt, hogy a nők eltérő foglalkoztatási viszonyainak felismerése és kezelése éppen a nemek egyenlőségéhez vezet!

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A KERESKEDELEMBEN
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) kimondja, hogy "a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".
Mivel a munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó
munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában – szükséges, hogy
megismerkedjenek a kockázatértékelés lényegével, céljával.
10. A "KOCKÁZAT" ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK FOGALMA
A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából, a munkavállalók
munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez
a fogalom bizonyos mértékben rokon a korábban használt "veszély", „veszélyforrás" fogalmakkal.
Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.
A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a munkáltatóra háruló
munkavédelmi követelményekben, hanem elsősorban rendszerbe, egységes keretbe foglalja a munkáltató munkavédelmi tevékenységét.
A kockázatértékelés nem más, mint gondos áttekintése annak, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvóintézkedések
szükségesek az egészségkárosodás megelőzésére. Elvégzéséhez nem feltétlenül kell
minden esetben laboratóriumi vizsgálatokat, illetőleg műszeres méréseket végeztetni, esetleg tudományos apparátust, költséges szolgáltatásokat igénybe venni. Az esetek legnagyobb
részében a kockázatértékelés az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztematikus ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelmi ismeret és a józanész.
A kockázatértékelés fogalmát és teendőit a Mvt. határozza meg, és a munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei ehhez igazodnak.
54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 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 munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra 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 munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő
terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek
a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.

A kockázatok értékelése szervesen összefügg a veszélyek megelőzésével, amelynek a
kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia. Ezért a kockázatértékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének központi és alapvető meghatározó fontosságú eleme a veszélyek megelőzésének alapja.
Mi a kockázatértékelés célja?
A kockázatértékelés célja nem elvont. Nem matematikai valószínűségeket vagy elméleti
összefüggéseket kell megállapítani, hanem megvizsgálni az adott munkahelyen a konkrét
helyzetet, és meghatározni a konkrét teendőket. Kockázatértékelés lényege: a meglévő
személyi, tárgyi, szervezési feltételek összehasonlítása a vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), tehát a „van” és a „kell” öszszevetése. Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltétele, azaz ne merüljön fel a heveny és idült egészségkárosodás kockázata
az adott munkakörben.
Ehhez adott esetben természetesen mennyiségi vizsgálatok, mérések is szükségesek,
például a kémiai biztonsággal kapcsolatos kockázatbecslés területén, különösen, ha a konkrét helyzetet valamilyen számszerű normával kell összevetni, (azonban ez a kereskedelemben csak ritkán merül fel.) Figyelembe kell venni a jogszabályok által előírt azon mérések
eredményeit is, amelyeknek munkavédelmi vonzata van (érintésvédelem, világítás, zaj
stb.).
A kockázatértékelés fő céljai ezért:
–
–

a megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő
rangsorolása
a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése.

A kockázatértékelésnek, illetőleg az azt követő intézkedéseknek nem minden esetben lehet
végső célja az, hogy a kockázatok teljes mértékben szűnjenek meg, mindössze annyi, hogy
a megfelelő kockázatcsökkentés eredményeként a fennmaradó kockázat elfogadható
legyen. Például a targoncával történő közlekedés mindig veszélyes marad, de azt bizonyos
szintig csökkenteni lehet (műszaki állapot rendszeres ellenőrzésével, pihenőidő szabályozásával stb.).
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A kockázatértékelés után a munkáltatónak képesnek kell lennie annak bizonyítására a
hatóságok, a munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy megtett
minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. Ezért a kockázatértékeléshez hozzátartozik a folyamat és az eredmények megfelelő dokumentálása is.
Ki végezze a kockázatértékelést?
A felelősség az Mvt. 2. § (2) bekezdés szerint mindenképpen a munkáltatót terheli. A jogszabály értelmében a munkáltató nem csak a kockázatértékelés elvégzéséért felelős, hanem
annak megfelelő minőségű kivitelezéséért is. Ezért nagyon gondosan kell mérlegelnie,
hogy saját szakemberével (szakembereivel) maga végzi-e
e el a kockázatértékelést, vagy
külső szakembert, szolgáltató szervezetet, szakintézményt bíz meg vele, illetőleg von be
a tevékenységbe.
A kockázatértékelés folyamatába indokolt bevonni a munkavállalókat, illetőleg a munkavédelmi képviselőt, mivel a gyakorlati tapasztalataik a kockázatértékelésnél nélkülözhetetlenek. A munkavédelmi képviselő részvételi jogát biztosítja az Mvt. 72. §, különösen
annak (2) bekezdés b) pontja, amely szerint a munkavédelmi képviselő részt vehet a
munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók
egészségére és biztonságára.
A munkavállalók bevonása értékes szakmai segítséget nyújthat a kockázatértékeléshez, mert ők általában pontosan ismerik a gyakorlati problémákat, illetve a munkavégzés
közben szerzett tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is.
11. A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELEMEI
A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani. A legfontosabb tartalmi elemek a következők:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A veszélyek azonosítása
A veszélyeztetettek azonosítása
A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése
A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele
Az eredményesség ellenőrzése, az értékelés rendszeres felülvizsgálata
A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása

1. A veszélyek azonosítása
A veszélyek azonosítása az egész kockázatértékelés alapja.
Első lépésként részletesen számba kell venni a munkakörnyezetben lévő valamennyi munkafolyamatot, technológiát (áruátvétel, raktározás, tárolás, előkészítés pl. a húsárunál,
feltöltés, pult mögötti értékesítés, különösen szeletelés, pénztári munka); munkaeszközt (targonca, áruszállító kocsi, létra, fellépő, bevásárlókocsi), felhasznált áruféleségeket (különböző élelmiszerek, ruházati termékek, műszaki cikkek, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre, ha vannak), az alkalmazott munkamódszert. Rendkívül fontos,
hogy ez a "leltár" kiterjedjen a nem mindennapos tevékenységekre is, mint például a karbantartás.
Emellett figyelemmel kell lenni egyes munkafeladatok évszakhoz kötött jellegére is, valamint gondot kell fordítani a kisegítő jellegű tevékenységekre, mint például a takarítás, göngyölegmozgatás és tárolás, tömörítés, szemétszállítás.
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Ez után kell meghatározni minden jelen levő veszélyt, amely a munkavállalókat és más
személyeket fenyegethet. Ezeket lehet a tevékenységek, a technológiák, a hely, vagy más
alkalmas szempont szerint osztályozni, azonban mindig úgy, hogy minden lényeges veszély számba legyen véve.
A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés során a munkáltató
felelősségi körébe tartozó valamennyi vonatkozó tényezőt figyelembe kell venni. Ehhez nyújt támpontot a következő felsorolás, hangsúlyozni kell azonban, hogy az nem törekszik teljességre, csak tájékoztató jellegű.
Munkaeszközök használata
– anyagok vagy tárgyak elmozdulása (esés, gurulás, csúszás, összeomlás)
– gépek, járművek mozgása (például emelőgépek, belső szállítás, belső és külső
közlekedés)
– veszélyes felületek (éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek
– forró vagy hideg felületek.
Munkavégzés és munkakörnyezet
– személyek vagy tárgyak leesése
– kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet
– kézi anyagmozgatás
– szűk munkahely (lásd pénztárfülke)
– rendetlen, elhanyagolt munkahely
– megbotlás, megcsúszás, elesés
– rossz egyéni munkamódszer
– változó munkahely.
Fizikai tényezők
– villamos hálózatok és berendezések
– elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás
– elektrosztatikus feltöltődés
– zaj
– nem megfelelő munkahelyi világítás
– mechanikai rezgés (például kéziszerszámok, járművek)
– emberek támadása.
Biológiai tényezők (élelmiszerkereskedelem területén, de tágabb értelemben minden kereskedelmi létesítményben – pl. szociális helyiségek állapota alapján)
– mikroorganizmusok, baktériumok és hasonló organizmusok
– vírusok, paraziták, gombák
Veszélyes anyagok, környezet és klíma
– oxigénhiány
– veszélyes anyagok (belélegzése, lenyelése, bőrön át való felszívódása)
– nem megfelelő munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, légmozgás)
– szennyezett munkahelyi levegő (porok),
– kedvezőtlen időjárási feltételek
Fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők
– 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, öszszehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl
kevés információ
emberi kapcsolati tényezők (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat,
passzív dohányzás, szexuális zaklatás).

Egyéb tényezők
– az oktatás hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása
– az üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányossága
– az egészségügyi vizsgálat hiánya
– a műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya vagy hiányossága,
– az elsősegélynyújtás hiányossága
Információforrások
A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információt szerezni, amilyen például:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A munkatevékenység, munkafolyamatok, technológiák, munkaeszközök, munkamódszerek közvetlen megfigyelése.
A munkavállalók és képviselőik tapasztalatai.
Munkavédelmi jogszabályok.
Szabványok
Gyártók és szállítók használati utasításai, adatlapjai, gépkönyvei, kezelési
utasításai
Munkahelyi belső szabályzatok, üzemeltetési dokumentáció.
Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és rendkívüli események adatai
Más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai, bevezetett szakmai szokások
Tudományos és műszaki irodalom
Munkavédelmi adatbázisok
Helyszíni vizsgálatok, mérések
Szaktanácsadók, munkavédelmi szolgáltatók

Gondos mérlegelést követel annak eldöntése, hogy a veszélyek számbavételéhez szükségesek-e bonyolult műszeres vagy laboratóriumi mérések. 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 egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtéséhez elegendő adatot
szolgáltat.
2. A veszélyeztetettek azonosítása
A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, akiket az előzőekben azonosított veszélyek fenyegethetnek. Meg kell állapítani, hogy kockázatonként hány
fő a fenyegetett munkavállaló, hatókörben tartózkodó.
Különös figyelemmel kell számba venni továbbá azokat a munkavállalókat, akiknek a
munkája nem közvetlenül kapcsolódik az adott munkahelyen folyó tevékenységhez. Ilyenek 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 sérülékeny munkavállalói csoportok jelenlétére, akik
egyrészt veszély előidézői is lehetnek, másrészt a veszélyek fokozottan fenyegethetik
őket. Így nagyobb kockázatoknak lehetnek kitéve például:
–
–
–
–

a megváltozott munkaképességűek
a fiatal és idősödő munkavállalók
a terhes nők és szoptatós anyák
a betanítatlan vagy gyakorlatlan dolgozók (pl. új, időszakos vagy ideiglenes munkavállalók)

3. A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékelése
A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni egyrészt a veszély súlyosságát, vagyis az
okozható kár mértékét és kiterjedését, ide értve a veszélyeztetettek számát is, másrészt a
veszély bekövetkezésének valószínűségét.
Ez az értékelés a legtöbb esetben nem igényel összetett matematikai megoldásokat, a
munkahelyek legnagyobb részénél az értékelés a felismert veszélyek áttekintését és a kockázatok rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa
a szükséges intézkedéseket.
A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékeléséhez értékeléshez célszerű a gyakorlatban használható kategóriákat felállítani. Erre nincsenek kötelező szabályok, de a besorolás
alapjai lehetnek például a következők.
A) A károsodás jellege, súlyossága
Személyi sérülés valószínűsége (az eddigi tapasztalatok alapján)
– kisebb személyi károsodás
(horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás)
– súlyos személyi károsodás
(törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás)
– halálos
(életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás)
B) A veszély bekövetkezésének valószínűsége
– Valószínűtlen
– Lehetséges, de nem valószínű
– Valószínű
– Szinte elkerülhetetlen (csak idő kérdése).
A fentiek alapján a kockázatokat súlyossági (fontossági) sorrendbe célszerű állítani. 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 eldöntenie, hogy
a) a jelenlegi helyzet kielégíti-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit
b) a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e
c) a jelenlevő kockázatok milyen módon szüntethetők meg
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d) milyen intézkedéseket kell tenni a kockázatok megelőzése vagy csökkentése
érdekében.
12. MI A TEENDŐ A KOCKÁZATOK FELMÉRÉSE UTÁN

1. Ha lehetséges, a kockázatot teljes mértékben ki kell zárni a kockázati tényezőket (pl.
veszélyes anyag, technológia) kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni

2. A kockázatot a keletkezési helyén kell megszüntetni, hogy minél kisebb helyen kell-

jen védekezni ellene, és minél kevesebb munkavállalót érintsen. Más szóval, a veszélyzónákat a lehető legkisebbre kell szűkíteni.
3. A kollektív műszaki védelmet előnyben kell részesíteni az egyéni védőeszközök
alkalmazása helyett. Az egyéni védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehetőségként szabad számításba venni, ha a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme kollektív műszaki és szervezési intézkedésekkel nem biztosítható.
4. Alkalmazni kell a műszaki fejlődés eredményeit.
5. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele
Az előzőek elvégzése után a fenti szempontok alkalmazásával a munkáltatónak konkrét intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében a
felelős és a határidő megjelölésével. Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint "az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe."
A munkáltatónak ehhez el kell döntenie, hogy
– meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot
– hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, technológiát, anyagokat, munkaeszközöket,
– milyen munkavédelmi intézkedésekre van szükség a kockázat alacsony szinten tartásához.
Az intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és munkakörülményekhez kell igazodniuk, az általános meghatározásuk ezért nem lehetséges.
A kockázat csökkentésének általános módszertani elve a következő:
– a veszély keletkezési helyén történő felszámolása, például, elszívással, hőszigeteléssel, zajcsökkentéssel
– a munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolattal, védőberendezéssel, 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 engedélyhez 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 felülvizsgálata.(pl. létrák)
egyéni védőeszközök biztosítása
megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése.
A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása.
megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségek biztosítása.

A szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani, például a következők
szerint:
– azonnali,
– rövid- vagy középtávú,
– hosszú távú.
5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata
A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockázatok csökkentése érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan
és stabilan csökkentették a kockázatokat. Ha például a rakodás kockázatát állapították
meg, és intézkedésként az érintett munkavállalóknak védőcipő használatát írták elő, ellenőrizni kell, hogy a védőcipőt valóban megkapta-e minden munkavállaló, és megfelelő rendszer, illetőleg megfelelő szervezési intézkedések biztosítják-e, hogy folyamatosan, rendeltetésének megfelelően viseljék.
A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni akkor is, ha nem történik különösebb változás. Amennyiben jelentősebb változás következik be, például a munkakörülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált anyagokban, áruösszetételben, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, akkor szükségessé
válik a kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetőleg felülvizsgálata.
6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása
A munkáltatónak be kell tudnia bizonyítani a munkavédelmi hatóság (Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság), a munkavállalók vagy képviselőik,
illetve más érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére.
Ezen túlmenően az Mvt. 59. § (2) bekezdés szerint a munkáltató köteles tájékoztatni a
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 legalább 5 évig megőrizni.
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ANYAGMOZGATÁS, TÁROLÁS A KERESKEDELEMBEN
A kereskedelmi munka legnehezebb része talán az árumozgatás, árutárolás területe. A beérkezett termelői csomagolású – és ezért nagyobb súlyú - árukat kell kiszerelni és a raktári állványokra kézi vagy gépi erővel kihelyezni vagy közvetlenül az eladótérbe vinni (ez utóbbi a napi cikkeknél természetes gyakorlat)
Nem vitatva a pénztári munka és az eladótéri árufeltöltés fizikai nehézségeit – hiszen például
egy pénztáros korszerű pénztár technológia mellett is naponta több tonnát is megemel- és a nagyáruházakban árufeltöltést végző kollégáink is folyamatosan, bár kisebb tömegű, de állandó árumozgatást végeznek, a kis üzletekben pedig univerzálisan kell
minden funkciót ellátni egy-egy munkavállalónak.
Azonban tény, a bevezetőben is szóltunk róla, hogy a nagyüzemi árumozgatás rejti a legtöbb veszélyt magában, nem véletlen, hogy a súlyos balesetek is itt történnek.
Ennek oka, hogy a nagymennyiségű árutömeg mozgatása bonyolult ember-gép kapcsolattal valósul meg, 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 kereskedelemre is vonatkoznak.
13. ANYAGMOZGATÁS
Általános követelmények

1. Anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a
szállítandó anyagok, tárgyak vagy azok csomagolási módja, illetőleg mozgatása nem
veszélyezteti-e a dolgozók egészségét, testi épségét
2. Amennyiben a rakodást végzők, illetve a rakodás közvetlen környezetében tartózkodók biztonsága szükségessé teszi, a veszélyeztetett területekre való behatolást meg kell akadályozni, és figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

3. Az anyagmozgatást irányítónak rakodásban jártas, 18 éven felüli, kellő gyakorlattal,

rendszeres szállítás esetén biztonságtechnikai vizsgával is rendelkező dolgozónak kell
lennie. Az irányító 200 kp vagy annál súlyosabb osztatlan teher mozgatása esetén az irányításon kívül más munkát nem végezhet.
4. Az irányító a munka megkezdése előtt köteles a dolgozókat tájékoztatni a végzendő
munkáról, a szállítás, rakodás munkamenetéről, a helyes fogásokról és az alkalmazásra kerülő vezényszavakról.
5. A mozgatott tárgyak biztonságos megfogási lehetőségeiről (pl. fogantyúk, fülek
kialakítása, alátétre helyezés) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelő segédeszközt kell biztosítani.
6. Tárgyak lerakásánál, megemelésénél a rakodási technológiát meg kell határozni.
7. Anyagok kitermelését, megbontását fokozatosan, felülről lefelé haladva kell végezni.
8. Rakodás közben rakaton, ömlesztett depónián stb. tartózkodni csak akkor szabad,
ha az ott-tartózkodás biztonságos.
9. Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve eszközöknél, ahol a kézsérülés veszélye fennállhat, gondoskodni kell a kéz védelméről.
10. Anyagokat, tárgyakat úgy kell szállítani, hogy közben ne veszélyeztessék sem a
szállítást végzőket, sem a környezetben levőket. Például hosszú tárgyak vállon vagy
kézen egy dolgozó által történő szállításakor a tárgyak mellső végét felfelé kell tar-
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11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

tani úgy, hogy legalább 2 m magasan legyenek a föld felszínétől, vagy villamos
szabadvezetékek esetén veszélyes közelségbe meg ne közelítsék azokat.
Csoportos anyagmozgatásnál biztosítani kell az emelés egyenletességét és egyidejűségét.
A szállítóeszközön végzett munkáknál (rakodás, javítás stb.) a szállítóeszközt elmozdulás ellen biztosítani kell.
Szállítóeszközön a le-- és felrakodást úgy kell végezni, hogy annak stabilitását e
munka ne veszélyeztesse. Ha ez nem biztosított, akkor rakodás előtt a veszélyeztetett oldalon alátámasztást kell alkalmazni.
A szállítóeszközre felrakott rakomány terjedelme csak akkora lehet, mint amennyit
a biztonságos szállítás lehetővé tesz.
A szállítóeszközt úgy kell megrakni, illetve a terhet úgy kell rajta elhelyezni, hogy a
rakomány súlypontja minél mélyebben legyen. A súlyosabb tárgyakat alul, a könnyebbeket felül kell elhelyezni. Egytengelyes szállítóeszközöknél a teher súlypontja a
tengely fölé, illetve annak közelébe essék. A szállítóeszköz kezelőjét a rakomány a
szabad kilátásban ne akadályozza.
A szállítóeszközök, illetve gépek, berendezések mozgatását, indítását, illetve leállítását a kezelőnek egyértelműen az ott dolgozók tudomására kell hoznia. .
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok rakodásakor a vonatkozó tűzrendészeti előírások az irányadók.
Folyékony, képlékeny halmazállapotú anyagokkal nyitott edényt, ládát, tartályt
stb. szállításkor csak olyan mértékben szabad megtölteni, hogy szállítás közben a kiloccsanás, kiömlés veszélye ne álljon fenn.
Könnyen gyúló, lobbanó, illetve robbanó keverék képződésére alkalmas üzemanyaggal működő szállítóberendezések üzemanyagtartályainak töltőnyílásaiban biztonsági szitának kell lennie. Az üzemanyagtartályok töltése alatt a motort le kell állítani. Töltés alatt a jármű közelében a tűzrendészeti előírások által meghatározott térségen belül dohányozni, valamint nyílt lángot használni tilos. Belső égésű motorok kipufogóit hangtompítóval kell ellátni.
Belső égésű motoros szállítóeszközöket, berendezéseket zárt helyiségben, állandó szállítási munkavégzésre használni általában nem szabad; indokolt esetben megengedhető, ha a helyiség és a szellőzési viszonyok folytán biztosítható, hogy a levegő
szennyezettsége a munkazónában a MAK-értéket (maximálisan megengedhet koncentráció) ne haladja, meg. Ez esetben sem szabad a helyiségben a jármű motorját a
fel-és lerakodás tartama alatt járatni.
Belső égésű motoros, illetőleg nem robbanás biztos villamos szállítóeszközzel, berendezéssel tilos bemenni olyan helyiségbe, ahol az tűz- vagy robbanásveszélyt jelenthet!
Olyan járműveknél, berendezéseknél, amelyeknél statikus villamos feltöltődés lehetősége áll fenn, gondoskodni kell a feltöltődés megelőzéséről.
Kézikocsikat egymás után kapcsolva mozgatni nem szabad!

14. A KÉZI TEHERMOZGATÁS SZABÁLYAI
Az áru mozgatása a kiskereskedelmi egységekben zömmel kézzel és nem gépi erővel történik (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 feladata – a munkavállalók nagy része így dolgozik. Ugyanakkor – még ha a nemenkénti
súlyhatárokat be is tartják (ha betartják) – az egészséget egy életen át befolyásolhatja
egy itt szerzett sérülés vagy foglalkozási megbetegedés.
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Az egészségügyi és a szociális minisztérium emiatt és a törvény felhatalmazása alapján alkotta meg rendeletét az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről – 25/1998.(XII.27) EüM rendelet
Először az alapfogalmak 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 miatt a munkavállalóknak - különösen - hátsérülést okozhatnak;
b) hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.
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 lehető 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 elfordításával 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 változtathat meg.
Ha a munkavállalók részéről súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, a munkáltató a munkavégzés helyeit - amennyiben ez lehetséges - oly módon alakítja ki, hogy az ilyen
kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak és az egészségre ártalmatlanok legyenek. 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 munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát.
A munkaköri alkalmasság orvosi véleményezése során a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, 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 véleményezése során különös figyelmet kell fordítani.
A munkáltatónak általános tájékoztatást kell nyújtania a munkavállaló részére, és - amenynyiben 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 tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel
kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint.
15. ANYAGTÁROLÁS
Általános követelmények
1. Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi

tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó behatások (pl. rázkódás, rezgés, vegyi, fény), a tárolóhely megengedhető maximális teherbírása és a tűzrendészeti előírások figyelembevételével veszélymentesen kell tárolni.
2. Raktárokban, állványokon, polcokon a legnagyobb megengedhető terhelhetőséget
fel kell tüntetni.
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3. Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak megfogási

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.

lehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően a mindenkori
rakodószinttől számítva kell meghatározni.
Különböző méretű, illetve különböző súlyú tárgyak felhalmozásánál alul kell a nagyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni.
Zárt vagy fedett helyiségben történő tárolás esetén a tárolt anyag tulajdonságát, a
tárolás módját, az anyag minőségét, az ott végzett munkát és a levegő szennyezettségének mértékét figyelembe véve, hatásos szellőzést kell biztosítani.
Anyagok egymáson való tárolása esetén, ha szabályos egymásra rakással az eldőlés-, elgurulás mentes tárolás nem biztosítható, kötéseket, sorok közé helyezett alátéteket (palló, léc stb.), kötésbe rakott támasztómáglyákat, kiékeléseket kell alkalmazni.
A tárolt anyagok szétgurulásának megakadályozására, erre a célra szolgáló eszközöket, ékeket stb. kell biztosítani.
Az alátétek, ékek stb. a várható igénybevételnek ellenállók legyenek.
Többszintes raktárakban teherfelvonó hiányában az alakjuk, terjedelmük vagy súlyuk
miatt nehezebben mozgatható anyagokat a földszinten kell elhelyezni.
Az anyagok szállítására szolgáló göngyölegeket, hordókat, ládákat, csomagolásmódokat általában úgy kell megválasztani, hogy azok a szállítás, tárolás közben várható igénybevételeknek feleljenek meg, a szállítás, tárolás biztonságát ne veszélyeztessék.
Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és
elszállításának lehetőségét.
Hosszú anyagok (csövek, rudak stb.) falhoz döntve való tárolása esetén, amennyiben az elcsúszás, eldőlés veszélye szükségessé teszi, ütközőket, rakathatárolókat kell
alkalmazni.
Sérült anyagot, göngyöleget a rakatokban elhelyezni nem szabad, tárolásukról külön kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek állnak ki, tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani.
Egészségre káros, robbanás- vagy tűzveszélyes stb. tárolt anyagok mellett táblán fel
kell tüntetni az anyag pontos megnevezését, tűzveszélyességi osztályba tartozását, tulajdonságát, a kezelésre, az egyéni védőeszközökre és a veszély esetén szükséges
tennivalókra vonatkozó előírásokat.
Éghető, robbanásveszélyes elegyek képződésére alkalmas anyagok, folyadékok,
gázok göngyölegeit csak szikramentes szerszámmal szabad felnyitni.
Minden göngyöleg (tartály, edény stb.) csak olyan anyaggal tisztítható, amely a göngyöleg tartalmával nem lép robbanásveszélyes reakcióba.
Az olyan anyagok, amelyek vízzel vagy a levegő nedvességtartalmával reakcióba lépnek, és ez által bárki biztonságát vagy egészségét veszélyeztethetik, csak légmentesen is lezárt göngyölegben szállíthatók és tárolhatók.
A vasúti tartálykocsiban szállítás csak akkor megengedett, ha hullámtörő lemezei sem
a tartály belsejéből való mentést, sem a tartály átszellőzését nem akadályozzák.
A göngyölegek (tárolóedények stb.) biztonsági követelményeire értelemszerűen az
anyagmozgatási részben foglaltak az irányadók.
A munkahelyen nyersanyagból, félkész termékből, készáruból csak olyan mennyiséget szabad tárolni, amely a munka folyamatos elvégzéséhez feltétlenül szükséges,
és a dolgozót a gép kiszolgálásában, a biztonságos munkavégzésben, a szabad mozgásban nem akadályozza. Az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagból legfeljebb egy műszakhoz szükséges mennyiséget szabad a munkahelyen tárolni.
Munkahelyen az egyes nyersanyagok, készáruk, alkatrész tárolására vonatkozó
meghatározásokat, az óvórendszabályban nem tárgyalt tárolási módokat, továbbá a tárolás rendjének részletes szabályait a MVSZ-ben kell meghatározni.
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MUNKAESZKÖZÖK A KERESKEDELEMBEN
A kereskedelemben használt munkaeszközökre is vonatkozik a munkavédelmi törvény korábban már tárgyalt előírása, mely zömében a munkáltatót, de az eszközt használó munkavállalót is felelőssé teszi az eszköz biztonságos használatáért.
A kereskedelem nagyüzemeiben (logisztikai központok, nagyáruházak raktárai) általánosan használt eszköz a targonca, melyre külön szabályok is érvényesek (lévén veszélyes
munkaeszköznek számít). A targoncára, mint emelőgépre vonatkozó szabályokat az Emelőgép Biztonsági Szabályzat23 tartalmazza melyből csak a targoncára vonatkozó legfontosabb
részeket emeljük ki.
Tesszük ezt azért, mivel a targonca az egyik legnagyobb veszélyforrás a kereskedelmi munkavégzése során, a legsúlyosabb balesetek a vele történő szabálytalan és figyelmetlen munkavégzés során történnek. A targonca az emelőgépek családjába tartozik
16. EMELŐGÉPEK (IDEÉRVE A KÜLÖNFÉLE TARGONCÁKAT IS)
Az emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel
terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja. Feltehető a kérdés, vajon minden raktárban dolgozó vezetheti a targoncát, ha például a kezelője távol van? A válasz
egyértelműen NEM, mivel ez által magunkat és másokat is veszélyeztethetünk.
Ki lehet akkor targoncavezető?
Az emelőgép-kezelés személyi feltételei – Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet,
aki
– 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás
– a feladat elvégzésére előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas
– rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a
helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz
szükséges vezetői engedéllyel.
Az emelőgép kezelőjét munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:
– a munkába állása előtt
– legalább hat hónapos távollét után
Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni az emelőgép
kezelőjét, évente legalább egy alkalommal, továbbá más – általa korábban még nem kezelt – emelőgéptípus kezelése előtt.
A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező
személlyel tematikát készíttet, 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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Igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról, és
meg kell ismernie az üzemeltetésre vonatkozó szabályokat
Általános előírások
1. Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni.
2. A gépi hajtású emelőgéphez naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti
vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell
3. Az emelőgépre, illetőleg annak szerkezetére, gépházába, vezetőhelyére csak az
azon szolgálatot teljesítő kezelő, ellenőrző és karbantartó személyek mehetnek fel.
Tanulóvezető csak felügyelet mellett tartózkodhat az emelőgépen.
4. Az emelőgépre felmenni vagy arról lejönni csak a gép álló állapotában, annak feljárásra alkalmas helyzetében és csak az erre a célra kialakított úton szabad, kivéve a
veszélyhelyzetet.
5. Emelőgépen tartózkodni, arra felmenni csak az üzemeltető hozzájárulásával és a
kezelő tudtával szabad
6. Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek „Vigyázz! Azonnal állj”
jelzést adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani. Amennyiben külön jogszabály eltérően
nem rendelkezik, emelőgéppel személyeket emelni csak erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre az üzemmódra alkalmassá tett emelőgéppel szabad.
7. Teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személy köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és az
emelt teher őt ne veszélyeztesse, kivéve a színpadi munka esetén.
8. Emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha azt más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette.
9. Az emelőgép tervezett állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni
TILOS!
10. A kezelőnek és az irányítónak a terhet, illetőleg a kezelőnek az irányító jelzéseit a
tehermozgatás egész folyamata alatt figyelemmel kell kísérnie.
11. Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, megemelt terhet csak
olyan terület felett szabad vinni, ahol személyek nem tartózkodnak, kivéve a színpadi munkát.
12. Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkát kell végezni, csak akkor szabad, ha a teher tartását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás
biztosítja (pl. önzáró menetorsó), kivéve a gépjármű szerviz- és a vasúti emelőt, valamint a színpadi tevékenységet.
13. . A véghelyzetek határán minden mozgást úgy kell vezérelni - a sebességet csökkenteni -, hogy a biztonsági véghelyzet határoló kapcsoló működtetésére ne legyen
szükség.
14. A kezelőt az emelés megkezdése előtt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a
jelzéseit köteles figyelembe venni. Amennyiben szükséges, az irányítással megbízott
személy felismerhetőségét karszalaggal, eltérő színű ruházattal vagy eltérő színű fejvédő sisakkal kell biztosítani.
15. Ha a teher kötözésével (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, az egyiket
közülük meg kell bízni az emelőgép kezelő irányításával.
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16. Ha a kezelő a kezelőhelyről a teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi irányítót kell biztosítani, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges.
17. A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos kimentésének személyi - pl. kiképzett mentőszemély(ek) - és tárgyi (pl. kötélhágcsó, biztonsági heveder, mentőkötél) feltételeit, üzemzavar, baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére.
Az emelőgép kezelőre vonatkozó előírások
–

figyelembe kell venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.

–

Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki.

–

Minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő
berendezések hatékonyságát, így különösen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja
a figyelmeztető, jelző berendezéseket
a hajtóműveket és a köteleket, láncokat
a véghelyzet kapcsolókat
minden mozgás fékjét
a reteszeléseket
a teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket
az emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez tartozó eszközökkel megvizsgálhatók
valamint a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket.

–

Ha hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni,
valamint az emelőgép naplójába bejegyezni.

–

Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos
üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenességek megszüntetése után helyezheti üzembe.

–
–

Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyeznie.
Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép
hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék.
A hangjelzések 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 a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a
függesztés helyes módjáért, a kötöző (rakodó) munkájáért, amennyire azt munkahelyéről
megítélheti. Hiba esetén a kötözőt (rakodót) utasítania kell annak azonnali megszüntetésére. Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az emeléssel senkit nem veszélyeztet.
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–

A terhet úgy kell először megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen
csak elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. A színpadi díszletváltozás során az emelés és süllyesztési művelet ez alól kivételt képez.

–

Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó
személyek el nem hagyják.

–

Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha
– ellentétes a jelen szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy
– megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.

–

Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve személytartóval 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 szabad-e megemelni, akkor köteles az emelőgép üzemeltetőjétől vagy az emelőgép ügyintézőjétől utasítást kérni.

–

A megemelt terhet csak olyan útvonalon és olyan magasságban szállíthatja, ahol a
mozgás során az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

–

Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni.

–

Ha olyan rendellenességet vagy hibát észlel, amely veszélyezteti az emelőgép, illetőleg a körülötte dolgozók biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet
leállítani. A hibát köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni és az emelőgép naplójába beírni.

–

Átalakítást nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt
mértékig.

–

Az emelőgépen végzett bármilyen javítási munka közben csak a karbantartást végzők
vezetőjétől fogadhat el utasítást az emelőgép kezelésére.

–

Az emelőgép főkapcsolóját azonnal ki kell kapcsolnia
– energiaellátás zavara esetén (feszültség-kimaradás)
– valamint, ha a vezérlőkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg.

–

Az emelőgép üzemeltetésének befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor,
ha a kezelő az emelőgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell megtennie:
– 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 ellen 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.

Villamos üzemű emelőgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról
és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárni. Ellenőrizni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek (tokozott szekrények, melegítő, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás) nem okozhatnak-e tüzet. A kezelőhely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak feszültség
alatt használni.

–

A targoncavezetésre vonatkozó legfontosabb szabályok
Targoncával csak erre a célra kiképzett pótkocsit szabad vontatni.
A targoncán kísérő csak akkor utazhat, ha megfelelő – biztonsági követelményeket
kielégítő – ülőhely van raja.
A villamos targoncán biztosítani kell az áramütés elleni védelmet!

–
–
–

Milyen előírások vonatkoznak a munkavégzésre?
1. Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, valamint a veszélyeztetett területen emelés

és leeresztés közben senki ne tartózkodjon.

2. A teher emelését úgy kell végezni, hogy a teher más tárgyhoz ne ütközzék.
3. Az emelőt csak függőleges emelésre és hibátlan kilincszárral, vagy azzal egyenér4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

tékű biztonságot nyújtó szerkezettel szabad használni.
Az emelőt a terhelésnek megfelelő szilárdságú alapzaton úgy kell elhelyezni, hogy az
emeléskor ne mozdulhasson vagy billenhessen el.
Az emelés megkezdésekor ellenőrizni kell a teher biztonságos elhelyezkedését az
emelő tartószerkezetén.
Az emelő működtetésekor az emelt terhet figyelni kell. Süllyesztéskor a teher vagy az
emelő mozgó alkatrészei alól minden tárgyat el kell távolítani.
A megemelt teherre fellépni, azon tartózkodni, munkát végezni csak akkor szabad, ha
biztosított:
hogy a teher ennek hatására nem billenhet, csúszhat el
biztonságos a fel- és lelépés.
Emelés-süllyesztés közben a terhen tartózkodni tilos!
Az emelők támasztó elemeinek magasságát csak az emelő tartozékát képező magasítóval szabad növelni.
17. KÉZIKOCSI

1. A kézikocsit csak lépésben szalad mozgatni.
2. Olyan kézikocsit, amelynek nincs vonórúdja, csak tolni szabad.
3. Az ilyen kocsit csak olyan magasságig szabad megrakni, hogy a kocsit
toló dolgozó az útvonalat áttekinthesse.
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18. SZÁLLÍTÓSZALAG

1. A heveder (szalag) végeit vulkanizálással, ha pedig ez a berendezés szerkezete

2.
3.
4.

5.
6.

miatt nem lehetséges, akkor kiálló részektől mentesen egyéb módon kell öszszekötni.
A szállítószalag működése közben észlelt bármilyen hiba esetén a szállítószalagot le
kell állítani, és a hibát a felelős vezetőnek jelenteni kell. A hiba kijavításáig a szalagot
üzembe helyezni tilos!
Ha a párhuzamosan elhelyezett szállítószalagok egymástól való távolsága 1,5 m-nél
kevesebb, akkor a két szállítószalag között, legalább az egyik oldalon szilárd kapaszkodókorlát legyen.
A szállítószalag, dobjait a lehúzási oldalon burkolni kell. Abban az esetben, ha a szállítószalag méretei, továbbá a rajta szállított anyagok súlya által a szállítószalag és a görgők behúzási oldala a dolgozókra veszélyt jelenthet, a szalagok mentén védelmet kell
biztosítani.
A hevederre tapadt anyagot kézi eszközzel letisztítani csak a szalag álló helyzetében szabad. Mozgás közbeni tisztítás csak beépített tisztítóberendezéssel végezhető.
Üzemen kívüli szállítószalagon anyagot hagyni nem szabad.
A közlekedőutak vagy kezelőfolyosók mellett levő, a járószinttől 800 mm-nél alacsonyabban elhelyezett szállítószalagok mellett végigmenő, szabályos védőkorlátot kell biztosítani.
19. CSÚSZDA

1. A csúszdán szállított anyag kivágódását meg kell akadályozni.
2. A csúszda feladóhelyét - amennyiben az a padlószinten van - három

3.
4.
5.
6.

oldalon körül kell keríteni, és a csúsztatás szüneteltetése alatt a negyedik oldalon is le kell zárni vagy le kell fedni.
Ha a csúszda padlónyíláson halad át, a nyílást el kell keríteni. A csúsztatás szünetelése alatt, ha nincs korlát, a nyílást lefedve kell tartani.
A lejövő anyag biztonságos felfogásáról gondoskodni kell.
Amennyiben a csúszda olyan helyen halad el, ahol veszélyt jelenthet, biztosítani
kell, hogy a veszélyeztetett területen senki ne tartózkodjék.
A fennakadt anyag biztonságos elindításának (pl. bolygatónyílás, bolygatóeszközök) módját meg kell meghatározni.

20. LÉTRÁK
Amikor a létrákkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokról beszélünk, akkor a mindenki számára közismert – otthon is gyakran
használt – eszközről van szó.
Ahogyan azonban a háztartásokban és kiskertekben is több baleset
történik a létrák használata során, fokozottan igaz ez a munkahelyeken történő baleseteknél.
A munkabaleseteknél a legtöbb baleset az 1 és 2 méter közötti
magasságokból történő leesésből ered. Általában a balesetek kétharmada a támasztólétrák, míg egyharmada a kétágú létrák használata során következett be.
Mind a kis üzletek minden területet tárolásra kihasználó raktáraiban, mind a nagyterületű
áruházak raktáraiban naponta sokszor kell a munkavállalóknak létrára állnia, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az eszközt milyen állapotban használjuk.
Nem véletlen, hogy jogszabály is kiemeli ezt az eszközt a többi közül, és külön előírásokat
fogalmaz meg a velük kapcsolatban
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A létrák használatára vonatkozó előírások

1. A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használat alatt stabil legyen. A hordozható létrák

2.

3.

4.
5.

lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok
vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat - a kötéllétrák
kivételével - elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.
A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a
szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kell megakadályozni.
A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és elhelyezni, hogy az elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé, és ezzel
lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást, kivéve, ha a munkaszintre történő fellépéshez szükséges biztonságot másként valósították meg.
A kitolható, az átalakítható és az egymásba illesztett (ttöbbtagos) létrát úgy szabad
használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest ne mozdulhassanak el. A vontatható
létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell.
A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem
korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét.

A munkáltató kötelezettségei:

1. Létrával végzett tevékenységre csak olyan munkavállalót bízzon meg, aki erre egészségi szempontból alkalmas.
2. Munkavédelmi oktatásnál a helyes használatra hívja fel a figyelmet.
3. Biztosítsa a munkavégzéshez a megfelelő állapotú létrát, az esetleges kiegészítő elemeket.
4. A létrákat rendszeresen ellenőriztesse.
A munkavállaló kötelezettségei:

1. A létrát a használati utasításnak megfelelően használja.
2. A balesetveszélyes létrát ne használja.
3. A munkavégzés jellegétől függően – pl. nagyobb méretű és súlyú áruk esetén – kérjen
segítséget munkatársaitól.
4. Nem megfelelő munkavégzési feltételek esetén ne veszélyeztesse saját maga és környezete biztonságát.
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FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK ELŐFORDULÁSA ÉS MEGELŐZÉSE A KERESKEDELEMBEN
A munkahelyi környezet veszélyes környezetnek számít. E megállapítást igazolja, hogy a
munkahelyeken olyan egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak
elő.
E csoportba sorolhatók a foglalkozási betegségek és a munkabalesetek. Jellemző tulajdonságuk, hogy megelőzhetők (néhány kivételtől eltekintve), amennyiben a munkáltatók
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait betartják.
Ebből következik, hogy az esetek többségében a munkavállaló felelőssége nem állapítható meg, ezért ezeket kártalanítják (hivatalos megfogalmazás szerint: baleseti ellátásra
jogosultak).
A foglalkozási betegségek megjelenésük és kialakulásuk szerint három csoportba sorolhatók
heveny,
idült,
késői hatású
megbetegedések.
A késői hatás azt jelenti, hogy a megbetegedések rendkívül hosszú lappangási idő után (410 év) jelentkeznek. E csoportba tartoznak a rákkeltő hatású anyagok és egyes sugárzások (pl. Rtg).
A foglalkozási betegségek bejelentendők. 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 szinte valamennyi csoportba
tartozó foglalkozási megbetegedés előfordulhat a dolgozók körében, de zömmel a
mozgásszervi és a pszichoszociális eredetű megbetegedésekre lehet számítani.
Sajnos Magyarországon ilyen megbetegedések szórványosan fordulnak elő, ami azt is jelenti, hogy ezek az esetek nem kerülnek felszínre. (Az Európai Unió országaiban a mozgásszervi megbetegedések a leggyakoribbak közé tartoznak, míg Magyarországon szórványosan 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 kórképekre is.)
A mozgásszervi megbetegedések
A mozgásszervek csoportjába a csontok, izmok, ízületek, inak és szalagok tartoznak. A test
tartása és mozgatása szempontjából legnagyobb jelentősége a csontoknak és a vázizmoknak van.
A vázizmok jellemzői, hogy az akarattól függően működnek, rendkívül gyors mozgásra és
jelentős erőkifejtésre képesek.
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A vázizmok működése dinamikus és statikus lehet.
Dinamikus izommunka 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 ellazuló izomrostok a között lefutó erek mintegy szivattyúzzák a vért, amely a működéshez szükséges oxigént és tápanyagokat tartalmazza. A kedvező vérellátás miatt ez a fajta izommunka
nagyobb teljesítményre képes, mivel a fáradási jelenségek később lépnek fel.
Statikus izommunkánál 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 kézi anyagmozgatás,
a kezek és az ujjak ismétlődő, gyors munkamozdulatai.
A kézi anyagmozgatás
Kézi anyagmozgatásnak kell tekinteni olyan terhek egy vagy több munkavállaló által történő
mozgatását, tartását – beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, továbbítását vagy mozgatását -, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavállalónak - elsősorban – hátsérüléseket okozhatnak.
Hátsérülésnek tekintendő elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.
(terhelés)
A kézi anyagmozgatás (független attól, hogy kézben vagy vállon történik) elsősorban a gerincet 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 gerinc legsérülékenyebb részei a porckorongok, melyek külső kötőszövetes gyűrűből
és kocsonyás magból állnak. A rugalmas porckorongok teszik lehetővé a gerinc különböző
irányú elmozdulását.
A porckorongokra különösen az ágyéki szakaszon 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 porckorong felületén, görbült háttal való emelésnél viszont a súly a porckorong elülső kétharmadára
nehezedik, míg a hátsó harmadán húzó hatás érvényesül.
Tartós és fokozott igénybevétel esetén a porckorongokban kóros jelenségek játszódhatnak le. Kocsonyás magjuk víztartalma csökken, a porckorong lelapul és rugalmatlanná válik. A rugalmatlan porckorongok nehezítik a gerinc mozgását és stabilitását is csökkentik.
A folyamat előrehaladása esetén a csigolyák peremein meszes lerakódások alakulnak ki.
Előfordulhat az is, hogy a degenerálódott porckorong kocsonyás magja hátrafelé kiboltosul,
sőt porckorong-sérv alakulhat ki, mely nyomja a gerinccsatornában futó idegeket.
A kézi tehermozgatásban a vázizmoknak ezen belül elsősorban a statikus izommunkának jelentős szerepe van, hisz a gerinc és a felkar izmai tartósan megfeszült állapotban vannak.
(károsodás)
A kézi tehermozgatás panaszokat, tüneteket és megbetegedéseket okozhat, amelyek heveny és idült jellegűek lehetnek, és főként az ágyéki gerincszakaszra korlátozódnak.
Az ágyéki gerincszakasz sérülékenységének 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 terhelése lett a legnagyobb (2. ábra).

2. ábra
A heveny betegségeket elsősorban a lágyrészek (izmok, szalagok sérülései) okozzák,
amelyek gyakran egy „rossz mozdulat” következtében alakulnak ki. Általában rövid időn belül
gyógyulnak.
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Az idült betegségekre 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 kiboltosulása, vagy a gerincsérv kialakulása esetén jellemző az alsó végtagba sugárzó fájdalom.
Az hátizmok érintettsége nyomásérzékenységben, duzzanatban és kötőszövetes csomók
kialakulásában nyilvánul meg.
(megelőzés)
A kézi tehermozgatás által okozott megbetegedések (más foglakozási megbetegedésekhez
hasonlóan) megelőzhetők, amennyiben az illetékesek eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak. 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 rendelet.
A megelőzés a munkába lépés előtti munkaköri alkalmasság vizsgálatával és véleményezésével 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 személy számára egy adott teher mozgatása sokkal nagyobb igénybevételt jelent, mint annak,
aki atlétikus testi felépítésű, átlagos testmagasságú és izomzata is fejlett.
A munkáltató – a foglalkozási orvossal egyetértésben – előírhatja a kézi tehermozgatást
végző dolgozók időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatát. Erre elsősorban a fokozott
balesetveszély fennállása esetén kerülhet sor.
Soron kívüli vizsgálatot kezdeményezhet a munkáltató olyan esetekben is, ha úgy ítéli meg,
hogy feladatát – feltehetően egészségi állapota miatt – nem, vagy csak nehezen tudja teljesíteni.
A munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkáltató köteles értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, és ennek alapján olyan megelőző
intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javítását. (A kockázatértékelés elvégzése munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minősül, ezért be kell vonni a
foglalkozás-egészségügyi feladat végrehajtásába.)
Amennyiben a munkafolyamatokban a kézi tehermozgatás nem nélkülözhető, a kockázatnövelő tényezők kiküszöbölése a megoldandó feladat.
Ilyen tényezők
–

a teher túl nehéz vagy túl nagy
Nagyobb súly mozgatását megelőzően el kell dönteni, hogy egy személy által
mozgatható-e, vagy más személy(ek) vagy segédeszköz igénybevétele szükséges. 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.
–

a terhet nehéz megfogni
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.

–

a teher csak kedvezőtlen testhelyzetben mozgatható
A kifogásolható testhelyzet a gerincre, a karokra és a kezekre egyaránt vonatkozik.
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 jelentősen 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 mozgatni. Ezekben az esetekben segédeszközök használatára lehet szükség.
Ha a terhet mozgató személy bizonytalan alapon áll vagy mozog, az egyensúly megtartása önmagában is jelentős izomerőt igényel (síkos padozat, kiépítetlen út).
A test labilis helyzete akkor is bekövetkezik, amikor a teher súlypontja nem lehet eléggé közel a test függőleges tengelyéhez.

A teher és a fizikai környezet jellemzői mellett a tevékenység is lehet kockázatnövelő tényező. Leggyakrabban fordulnak elő
–
–
–

a váz- és izomrendszert érintő túl gyakori és túl hosszantartó erőkifejtés;
a pihenési és regenerációs idő elégtelensége;
a szállítási távolságok túlzott hossza.

Mindehhez megoldást jelent a megfelelő munka-pihenési rend kialakítása
A kézi tehermozgatásból származó túlterhelések és foglalkozási megbetegedések megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a munkavállalók oktatása.
A munkavédelmi törvény szerint a munkáltatónak gondoskodnia kell az oktatásról
a munkába álláskor,,
a munkahely, munkakör megváltozásakor,
a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
új technológia bevezetésekor.
Azoknak a kereskedelmi dolgozóknak, akik anyagmozgatással (is) foglalkoznak, az oktatásnál feltétlenül ki kell térni erre a tevékenységre is. A szóban történő oktatás mellett szükséges lenne egyéb módszerek (dia-, filmvetítés) alkalmazása is.
Legcélszerűbbnek tűnik az írásos anyag kézbeadása, amely az általános szabályok mellett
a helyi specialitásokra kitérhet.
A következő oldalon egy táblázatot mutatunk be Általános szabályokról) az „Európai Foglalkozás-egészségügyi sorozat” 11. sz. füzetéből)
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3. ábra
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mérd fel a feladatot.
Légy kiegyensúlyozott testhelyzetben.
Kerüld az előrehajlást.
Ne csavard el a törzsedet.
Mozgásod legyen sima és folyamatos.
Mindig lásd, hogy hova lépsz.
Használj kézi segédeszközt, ahol lehet.
Jobb húzni vagy tolni a terhet, mint vinni azt.
Használd az egyéni védőeszközt, ahol szükséges.
Szorítsd a terhet szorosan a testhez.

Ezek az általános szabályok egészíthetők ki a helyi sajátosságokkal. A szövegek ábrákkal is
színesíthetők.

4. ábra
A kezek és az ujjak ismétlődő, gyors munkamozzanatai
A kereskedelmi dolgozók körében gyakori a pénztárgéppel, számológéppel végzett tevékenység, képernyő előtti munkavégzés. Hasonlít ehhez a kisebb tárgyak, anyagok csomagolása. E munkafajták az esetek többségében ülve végezhetők.
(terhelés)
Kezekkel és az ujjakkal végzett munka esetén jelentősen terheltek
az inak, amelyek az izmokat a csontokkal kötik össze;
az ínhüvelyek, amelyek folyadékot tartalmaznak, ezáltal az inak súrlódásmentes mozgását teszik lehetővé;
a csonthártya, amelyhez az inak és az izmok tapadnak.
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Bár az ülőmunka az állómunkánál kényelmesebb, a tartós ülés is megterhelést okoz a
szervezet számára.
A panaszok, tünetek, megbetegedések főként a túlterhelés következtében jönnek létre. Ennek főbb okai
túlmunka, helytelen munka-pihenési rend;
időkényszer feltételei között végzett tevékenység;
nem megfelelő munkahelyi körülmények;
alkalmatlan munkaszék.
(károsodások)
Az előforduló megbetegedések
–

–

az inak, ínhüvelyek, csonthártya gyulladása, amely az alkar, a csukló, a kéz és az ujjak
gyors és gyakran ismétlődő mozgatása következményeként alakul ki. Jelentős fájdalommal és mozgáskorlátozottsággal jár. Gyakrabban lép fel akkor, ha az ujjaknak erőt is
ki kell fejteni.
a nyaki és háti izomfájdalmak, esetenként gyulladások a tartós kontrakciójuk következményeként.

A gerincpanaszok nagyobb részét a nem megfelelő munkaszék okozza.
(megelőzés)
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 ágyéki gerinc görbületei, melynek baloldala a szék helytelen kialakítását mutatja mivel az ágyéki görbület kiegyenesedett. A jobb oldal mutatja a helyes
megoldást, ahol egy deréktámla biztosítja az ágyéki gerinc optimális helyzetét.
Megoldás tehát olyan deréktámasz biztosítása, amelyet le és fel, valamint előre és hátra
lehet mozgatni, hogy mindenki saját magának állítsa be azt.
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A munkaszékkel kapcsolatos egyéb igények
–
–
–

legyen stabil (padozathoz rögzíthető);
az ülés magassága legyen állítható;
igény esetén lábtámasz, saroktámasz, kartámasz legyen biztosítható.

A gyors és ismétlődő ké
ézmozdulatokat igénylő tevékenység esetén megfelelő munka-pihenési rend kialakítása szükséges. Ennek arányát a munka jellegétől függően kell
meghatározni. Jelenleg jogszabály csak a képernyő előtti munkavégzés esetén írja elő az
óránként legalább 10 perces munkaszünet biztosítását a munkavállalók számára.
Ez az arány az esetek többségében az ülő helyzetben kézzel végzett munkafajták esetén is
alkalmazható.
Pszichoszociális tényezők
(munkával összefüggő stressz)
A pszichoszociális tényezők, mint a megnevezés mutatja, két komponensből, pszichésből és szociálisból tevődik össze.
(terhelés)
Foglalkozási megbetegedésről akkor lehet szó, ha a pszichés tényezők a munkahelyi tevékenységgel közvetlenül kapcsolatosak.
A kereskedelmi dolgozók köréből ide sorolható tevékenységek
döntés szüksége
nehezen áttekinthető helyzetben,
új helyzetekben,
hiányos információk alapján,
bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján,
egymást gyorsan követő problémákban;
rutin szellemi munka
zavaró ingerek környezetében,
időkényszer viszonyai között,
tartósan szükséges, akaratlagos figyelemmel;
emberekkel való foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetekben;
szalagmunka, szalagszerű termelés.
A szociális tényezők jelentkezhetnek a munkahelyen, de attól függetlenül is. Gondot jelenthetnek a munkahelytől független interperszonális kapcsolatok, társadalmi körülmények (lakás, család), de legjelentősebb a munkanélküliség fenyegető veszélye.
(károsodás)
A pszichoszociális tényezők által okozott panaszok és tünetek rendkívül szerteágazók: fejfájás, alvászavarok, reggeli fáradtság, szorongás, kézremegés, indokolatlannak tűnő türelmetlenség, kimerülés stb.
Tartósan fennálló állapot szervi megbetegedéshez is vezethet (fekélybetegség, magas vérnyomás, koszorúér-betegségek).
(megelőzés)
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 pszichoszociális veszélyek, mint például a munka jel-
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lege, szervezése és irányítása, valamint olyan tényezők, mint a megfélemlítés és az erőszakoskodás. Fizikai kockázatok, például zaj és hőmérséklet szintén okozhatnak munkával összefüggő stresszt.
(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 akkor jelentkezik a stressz, amikor a munkakörnyezet követelményei meghaladják a munkavállaló azon képességét, hogy e követelményeket – a vezető igényeinek megfelelően – teljesítse.
A stressz által okozott megbetegedések megelőzése nem egyszerű feladat. A tennivalókat
egyszerűbb felsorolni, mint a gyakorlatban kivitelezni.
Javasolni lehet, hogy a kockázatértékelés alkalmával figyelmet fordítsanak azokra a körülményekre is, amelyek a munkaköri stressz kialakulását elősegíthetik.
A kockázatértékelés lépései lehetnek
a veszélyek meghatározása,
az érintett dolgozók köre,
a kockázatok értékelése:
az eddig megtett intézkedések meghatározása,
az eredményesség megállapítása,
további teendők,
az észleltek rögzítése,
az értékelés megfelelő időközönként történő ellenőrző vizsgálata.
A kockázatértékelés módszerének kidolgozásában és az ellenőrzésben a munkáltató mellett a munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi orvos részvétele ajánlatos.
A foglakozási megbetegedés megállapítása orvos-szakmai feladat.
Abban az esetben, ha az ellátó üzemorvos, háziorvos, szakellátás orvosa foglalkozási
megbetegedést állapít meg, akkor Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést jegyzőkönyvek, illetőleg értesítés megküldésével, a munkabalesetek bejelentésére
vonatkozó szabályok szerint kell a MEP-nek bejelenteni. (Megyei Egészségpénztárnak). A
súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a munkáltatónak - telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló
adatok közlésével a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságbaleset helyszíne szerint illetékes területi szervének. A bányászati munkabalesetet a
bányatörvényben és végrehajtási jogszabályaiban előírtak szerint kell bejelenteni.
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BALESETEK, MUNKABALESETEK
Mint ismeretes, a kereskedelmi munkavállalók között is nagyon sokan szereznek sérüléseket, szenvednek munkahelyi balesetet (azaz: munkabalesetet) , holott a kereskedelem nem a legveszélyesebb ágazat, a kereskedelmi
munka nem jár annyi ártalommal, mint pl. az építőipari tevékenység. Ugyanakkor a kereskedelemben is rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a
munkavállaló munkahelyen szerzett sérülését, foglalkozási megbetegedését, ott elszenvedett balesetét elismeri-e a munkáltató munkabalesetként, 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.
Baleset (általában) az emberi szervezetet ért
– egyszeri külső hatás,
– amely a sérült akaratától függetlenül,
– hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és
– sérülést, mérgezést, vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált
okoz”
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót
– szervezett munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben éri,
– annak helyétől és időpontjától, és a
– munkavállalói közrehatás mértékétől függetlenül.
Tehát nagyon fontos az esemény megítélésekor, hogy az egyáltalán balesetnek minősül-e.
Akkor beszélhetünk balesetnek, ha az eseményre jellemzőek az előzőekben a balesetnél
felsoroltak. Baleset, ha valaki leesik a létráról, és beüti a fejét, de nem baleset, ha szívinfarktus miatt esik el, és ez alatt üti be a fejét. Nem lehet balesetnek tekinteni az öncsonkítást,
mert az a sérült akaratlagos cselekménye miatt következik be.
Ugyancsak nem a baleseti csoportba sorolhatók a foglalkozási megbetegedések, mivel
azok bekövetkezési nem hirtelen esemény, hanem egy folyamat következménye (pl. egy
munkavállaló évekig dolgozik vegyszerrel, (ennek következtében egészségkárosodást szenved)
Balesetek történhetnek a közutakon, a háztartásokban, a munkahelyeken, ez utóbbiakat nevezzük munkabaleseteknek. Az előzőekben már rögzítettük, hogy azt a balesetet tekintjük
munkabalesetnek, amely szervezett munkavégzés közben éri a munkavállalót. A szervezett
munkavégzés jelenti 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 minden olyan ellenérték nélküli munkát, amelyet a munkáltató tudtával és irányításával végeznek.
Külön kell értelmezni a munkabaleset fogalmában „m
munkavégzéssel összefüggésben”-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 összefüggésben történtek, pl. a munkahelyi étkezés közben vagy az öltözőben 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 üzemeltetett, vagy általa bérelt, a munkavállalók munkahelyre történő szállítását végző busszal
történik közúti baleset. Ugyanakkor nem minősül munkabalesetnek, ha a munkavállaló
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saját gépkocsival meg a munkahelyére, és útközben éri baleset, illetve ha tömegközlekedési járművön utazik munkahelyére, és ott éri baleset.
Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett
munka közben vagy azzal összefüggésben éri. Üzeminek minősül az a baleset
is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el (úti baleset) 24
A munkába jövet–menet a munkavállalót ért baleset nem munkabalesetnek, hanem társadalombiztosítási szempontból baleseti ellátásra jogalapot képező ún. üzemi-úti balesetnek minősül.
.
Munkabalesetnek minősül az a baleset is, ami a munkavégzés helyétől és idejétől függetlenül, de természetesen a munkavégzéssel összefüggésben történik. Ennek leggyakoribb esete a kiküldetés alatt elszenvedett baleset, illetve, ha a munkáltató más munkáltatóhoz
rendeli ki 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
–
–

túlmunkavégzés (rendkívüli munkavégzés)
pihenő- vagy ünnepnapokon végzett munka során,

illetve ezeken a napokon a munkavégzéssel összefüggésben a munkavállalót ért baleset.
A fentiekből leszűrhető, hogy a minősítésnél egyik döntő szempont, hogy a baleset helytől
és időtől függetlenül, de mindig a munkáltató érdekkörében végzett munka, vagy azzal
összefüggésben történt.
Amikor a munkabalesetet minősítik, sok félreértésre ad okot, ha a munkavállaló közrehatását 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 munkavédelmi törvény szerint a sérült munkavállalói közreműködéstől függetlenül munkabalesetről van szó, ha az a munkavégzés során éri baleset a munkavállalót! Tehát az egyéni védőeszköz használatának hiánya, vagy, mert a sérült alkoholos befolyás alatt állt, vagy képesítés nélkül használta a targoncát stb. Ezekben az esetekben mindig meg kell állapítani, hogy munkabaleset történt!
Az már a társadalombiztosítási ellátás kérdése, hogy kap-e a munkavállaló ilyen esetben
ellátást (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 sem tagadhatja meg munkabaleseti minősítést, ha a munkavállaló
úgymond későn (nem azonnal) jelentette be, hogy munkavégzésével összefüggésben érte
baleset,
Egy munkavégzés során történt baleset után első és egyik legfontosabb lépés: a baleseti
jegyzőkönyv azonnali felvétele (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 jegyzőkönyv felvétele olyan
fontos „ügy” a munkavállaló szempontjából, amelybe bevonhatja (sőt ajánlatos bevonnia)
munkavédelmi képviselőjét, aki – ha erre a munkavállaló nem képes – megteszi a jegyzőkönyvben azokat az észrevételeket, amelyek a munkavállaló érdekeit és helyzetét, a balesetben való közreműködését világítják meg.

24

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
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A munkahelyen történt baleset kivizsgálása a második lépés, amelyet ajánlatos szakemberrel végeztetni, mivel minden vonatkozásában súlyos következményekkel lehet számolni akkor, ha az eset minősítése nem volt helyes. (Az alapvetéseket az előbbiekben tárgyaltuk)
Munkabalesetek minősítése
–

keresőképtelenséget nem okozó baleset (pl. a munkavállaló elvágja az ujját, sérülései ellátása után folytathatja munkáját)

–

1-3 napig tartó keresőképtelenséget25 okozó baleset

–

3 napon túl gyógyuló esetek

–

súlyos balesetek

A balesetek következményei, az, hogy milyen súlyos volt a baleset, hatással bír a munkáltató
kötelezettségére (is), különösen, ha a baleset súlyos.
Súlyos a munkabaleset, ha
–
–
–
–
–
–

a sérült meghal, illetve a baleset 90 napon belül halállal végződik
a sérült magzata vagy újszülöttje szenved maradandó károsodást
az orvosi szakvélemény szerint a baleset életveszélyes állapotot okozott
valamely érzékszerv, vagy reprodukciós képesség elvesztését okozza
súlyos csonkolást26 okozott a baleset
beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő torzulást, bénulást, illetve elmezavart váltott ki

Munkáltató kötelezettségek súlyos baleset után:
–
–
–
–
–
–

orvosi ellátást meg kell szervezni
a baleset helyszínét érintetlenül kell hagyni
a baleset helyszíne szerinti területi (megyei, fővárosi) Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőséget azonnal értesíteni kell
értesíteni kell – ha erről van szó – a hatósági felügyeletet (ha pl. nyomástartó
edény robbant fel)
értesíteni kell a Rendőrséget
tűzzel járó baleset esetén értesíteni kell az illetékes tűzoltóságot.

Munkabaleset – üzemi baleset összehasonlítása
Mint ismeretes, a munkabaleseteket a munkavédelmi törvény szerint kell megítélni, míg az üzemi baleset társadalombiztosítási fogalom, és társadalombiztosítási jogszabályok szerint kezelendő. Az előzőekben ismertettük a munkabaleset
fogalmát, az alábbiakban az üzemi baleset néhány jellegzetességét, jogszabályi
fogalmát ismertetjük.
Üzemi baleset az a baleset, amely
– a társadalombiztosítással rendelkező munkavállalót27 a foglalkozása körében végezett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri (munkabaleset), illetőleg munkába menet vagy onnan a lakására (szállására) menet közben éri
(munkavégzéssel összefüggő úti baleset), továbbá
– az olyan üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közérdekű, vagy közcélú
munka végzése közben, valamint

25

A keresőképtelenséget a társadalombiztosítási jogszabályok szerint kell megítélni.
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
26
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az, amely a biztosítottat keresőképtelenségének, vagy rokkantságának elbírálása
céljából elrendelt, illetőleg a keresőképessé váláshoz szükséges egyéb orvosi
vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

A baleset üzemi jellegének elbírálásánál nincs jelentősége annak, hogy a baleset forrása
a munkáltató működésében rejlő ok volt, vagy az üzem működési körén kívül eső valamilyen külső ok, elháríthatatlan erő (pl.: árvíz, tűzvész, stb.) miatt következett be. Üzeminek minősül a baleset akkor is, ha azt a munkavállaló figyelmetlensége, felelőtlensége, gondatlansága okozta, hiszen ezzel a munkáltató elmulasztotta a megfelelő ellenőrzési, munkavédelmi feladatai ellátását. Továbbá természetesen a baleset akkor is üzemi
balesetnek minősül, ha a sérülés azért következett be, mert a munkavédelmi előírásokat
nem tartották be.
Úti üzemi balesetnek minősül a munkába menet vagy onnan a munkavállaló lakására
(szállására) menet közben bekövetkezett baleset. Ha a baleset munkába menet vagy onnan jövet éri a biztosítottat, akkor az üzemi baleset megállapításához további vizsgálat
szükséges. Az úti üzemi baleset minősítésénél fontos szerepet játszik az eltelt időtartam,
tekintettel arra, hogy a sérülés üzemi baleseti jellege csak akkor állapítható meg, ha a sérülés bekövetkezése során a munkával való kapcsolat tartósan nem szakad meg. Tartós
marad a kapcsolat, ha a munkába, illetve hazafelé menetelkor az emberek mindennapi életvitelükhöz szükséges cselekményeket végzik (bevásárlás, gyermek elkísérése az iskolába).
A minősítés során meg kell vizsgálni, hogy a balesetet szenvedett személy a lehető legrövidebb úton haladt-e hazafelé és az útközben tett kitérő szükségesnek tekinthető-e. A
szükségtelennek, vagyis már nem a munkavégzéssel összefüggőnek minősülő kitérő
esetén bekövetkezett baleset már nem tekinthető üzemi balesetnek, ezért az ellátások
kizárólag az általános szabályok alapján állapíthatók meg.
A következő körülmények miatt nem lehet üzemi balesetnek minősíteni a sérülést akkor
sem, ha az munkavégzésre irányuló, vagy munkavégzéssel összefüggő tevékenységek során bekövetkezett balesetekből ered.
Nem üzemi a baleset,
– 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, illetve 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 balesettípus kivizsgálásában, bejelentésében, és nyilvántartásában is. De vannak olyan szabályok is,
amelyek elősegítik, hogy ha a baleset után az ellátásra jogosultság alapján a sérült
minél előbb megkapja az ellátást. Így pl. azt a munkabalesetet, amely egyben üzemi balesetnek is minősül, a kivizsgálás megállapításai alapján kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyvön kell az illetékes egészségpénztárnak küldeni.
A munkabaleseti jegyzőkönyv alapján az egészségpénztár dönthet úgy is, hogy a munkabaleset nem üzemi baleset, ezért nem fizet baleseti ellátást. Amennyiben megállapítja a jogosultságot (határozatban) baleseti ellátást – baleseti táppénzt, vagy baleseti egészségügyi
szolgáltatást biztosít a sérült munkavállaló részére – a társadalombiztosítási ellátásokra
vonatkozó szabályok alapján.
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A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ IRODAI TEVÉKENYSÉG –
KÉPERNYŐS MUNKAHELY – MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSAI
A kereskedelmi tevékenységet segítő adminisztrációs tevékenység végzése során is szükséges a munka- és egészségvédelmi előírások betartása. A tevékenység végzése a kisboltok általában kis alapterületű kisirodáin át a nagyáruházak vezetői irodáin át a nagy multinacionális társaságok központi irodájáig terjed.
Az általános munkakörülményekre vonatkozó és a Mvt.-ben is meghatározott előírások
(padozat, világítás, hőmérséklet, klíma stb.) itt is érvényesek.
Speciális jellemzőik, hogy általánosan elterjedt a számítógépek, így a képernyős munkahelyekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az EU irányelvek alapján 1999-től rendeletek28 szabályozzák ezeken a munkahelyeken a munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeit. Említésre méltó, hogy a rendelet hatálya nem terjed ki a képernyős pénztárgépekre.
Az alaprendelet alapján
képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön
kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet,
képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább
négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a
képernyő figyelésével végzett munkát is,
képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, 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 óránként legalább tízperces szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő
előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg.
A rendelet megfogalmazta egy ilyen képernyős munkahely kialakításának minimális követelményeit is.
BERENDEZÉSEK – általános rendelkezés
A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani,
hogy rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a munkavállalók számára.
Képernyő
– A képernyőn megjelenő jelek jól definiáltak és világos formájúak, megfelelő méretűek legyenek, a jelek és a sorok közötti megfelelő térközzel.
– A képernyőn megjelenő kép legyen stabil, villódzásnak vagy az instabilitás
28

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről, illetve az ezt módosító 3/2002. (VIII. 30.) ESzCsM rendelet, a 66/2003. (XII. 11.) ESzCsM rendelet
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–
–
–
–

–
–
–

más formájának nem szabad előfordulnia.
A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó által
könnyen állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható.
A képernyő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és szabadon elfordítható, dönthető.
Biztosítani kell külön monitorpolc vagy állítható asztal használatát.
A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és fényvisszaverődéstől, amely a
használónak kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat.
Billentyűzet
– A billentyűzet legyen dönthető és a monitortól különálló annak érdekében, hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és
keze ne fáradjon el.
A billentyűzet előtt legyen elég hely ahhoz, hogy a számítógép-kezelő kezét és
csuklóját megtámaszthassa.
A billentyűzet felszíne legyen fénytelen, a fényvisszaverődés elkerülése érdekében.
A billentyűkön lévő jelek egymástól könnyen megkülönböztethetőek és a munkahelyzetből jól olvashatóak legyenek.

Munkaasztal vagy munkafelület
– A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nem fényvisszaverő felületű és
nagyságú, hogy biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elrendezését.
– A laptartó legyen állítható, és a használó számára kényelmes olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthető

–
–

Munkaszék
– A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad
mozgását és kényelmes testhelyzetét.
– A szék magassága legyen könnyen állítható.
A szék támlája legyen magasságában állítható és dönthető.
Igény esetén lábtámaszt vagy saroktámaszt, illetve kartámaszt kell biztosítani.

KÖRNYEZET
Térkövetelmények
A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere
testhelyzete és mozgásai változtatásához.
Megvilágítás
– Az általános, illetve helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő
megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó látási követelményeit.
– A képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és
fényvisszaverődést oly módon kell megelőzni, hogy a képernyős munkahely telepítésekor a munkaterem és a munkahely megtervezését összehangolják a mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel.
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Tükröződés és fényvisszaverődés
– A képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok és
más nyílások, átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett berendezési tárgyak
vagy falak ne okozzanak közvetlen fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elő tükröződést a képernyőn.
– Az ablakokat igazítható takaróeszközök megfelelő rendszerével kell ellátni, hogy a
képernyős munkahelyre eső nappali megvilágítást csökkenteni lehessen.
Zaj
A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni a munkahely berendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet és a beszédmegértést.
Klíma
– A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt,
hogy az a munkavállalónak diszkomfort-érzést okozzon.
– A használó legyen védve a sugárzó és áramló hőhatásoktól és az asztal alatt hőt
termelő berendezésektől.
– A páratartalmat megfelelő szinten kell biztosítani és tartani.
Sugárzás
Minden sugárzást a látható fénysugárzás kivételével, a használó egészsége és biztonsága szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni.
EMBER-GÉP KAPCSOLAT

–

–
–
–

A szoftver tervezése, kiválasztása, bevezetése és módosítása, a képernyős
munkafeladatok megtervezése során a munkáltató az alábbi elveket vegye figyelembe:
– a szoftver feleljen meg a feladatnak,
– a szoftver minden betűt a magyar helyesírásnak megfelelő formában jelenítsen meg a képernyőn és a nyomtatásban,
a szoftver legyen könnyen használható és szükség esetén a számítógép-kezelő
ismeret- és tapasztalatszintjéhez igazítható, rendelkezzen magyar nyelvű súgóval.
Semmilyen, a munkavállaló teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy minőségi ellenőrzési lehetőséget nem szabad igénybe venni a dolgozók tudomása nélkül,
a rendszerek a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és ütemben
jelezzék ki az információkat,
alkalmazni kell a szoftver-ergonómia elveit, különösen az ember által végzett adatbeviteli és adatfeldolgozási feladatokban,
a rendszerek biztosítsanak visszajelzést a munkavállalóknak a teljesítményükről.
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