Kedves Kollégák!

Bevezető

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) 2009−ben − immár másodszor is − elnyerte az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (MFF) által, a munkavédelmi ismeretek továbbadására, ismertségének javítására kiírt pályázatot, ennek a termékét,
ezt a reményeink szerint hasznos KÉZIKÖNYV-et tartjátok most kezetekben.
Régóta tapasztaljuk, hogy az erősen versenyközpontú kereskedelemben a munkáltatók az utolsó helyre sorolják be a munkavédelemre fordítandó költségeket, de maguk a munkavállalók sem
fordítanak akkora gondot a munkavédelmi szabályok betartására. Mindezek miatt 2009. október
8-ig a kis- és nagykereskedelemben összesen 1497 munkabaleset történt, ebből 10 végződött
halállal, és 14 volt súlyos, melyből egy volt súlyos csonkolásos munkabaleset. Még akkor is, ha
évek óta folyamatosan csökkent a munkabalesetek száma, a szakszervezetek nem hagyhatnak
figyelmen kívül egyetlen esetet sem.
Átérezve felelősségünket a munkavállalók, szakszervezeti tagjaink élet- és
munkakörülményei alakításában, ezt a második KÉZIKÖNYV-et úgy állítottuk
össze, hogy ebből a munkavállalók a rájuk vonatkozó munkavédelmi szabályokat közelebbről, részleteiben is, magyarázatokkal ellátva megismerhessék;
hogy naprakész információkat kaphassanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésére irányuló állami és munkáltató törekvésekről, célokról; hogy megismerhessék a munkavédelmi ellenőrzéssel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói tennivalókat.
Mindezt egyszerűen, érthetően fogalmazva, hiszen mi is tapasztaljuk nap, mint nap, hogy nagyon nehéz eligazodni a munkavédelmi szabályok között. A megismerést segíti az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség honlapján a MIMO (Munkavédelmi − Ismeretterjesztés – Megelőzés − Országosan) és az Európai Munkavédelmi Ügynökség kezdeményezésére megálmodott mindenkori munkavállalót megjelenítő NAPO – ez a kedves kis figura, − ehhez kívánunk a kereskedelmi munkavállalók ismereteinek bővítésével hozzájárulni.
Reméljük, hogy ez a második KÉZIKÖNYV is éppoly hasznos lesz, mint az előző
volt, és amelyet munkatársaink szívesen forgatnak, mivel megtalálhatnak benne
minden olyan szabályt, amely munkájuk biztonságára, egészségük megóvására vonatkozik, lett légyen az polcrendezés, rakodás, pénzkezelés, vagy irodai munka. Ebben a KÉZIKÖNYV-ben is nagy súlyt fektettünk a baleset, egészségkárosodás
megelőzésére vonatkozó szabályok, a kereskedelmi munka speciális, a munkavállalókat ebben
az ágazatban sújtó veszélyek, valamint azok elkerülését ismertető szabályok bemutatására, remélve, hogy az olvasók megismerik, és a gyakorlatban alkalmazzák is ezeket. Nem titkolt reményünk, hogy munkavállalóink „rákapnak” az egészséges mozgásra, jelentősen csökkentve ezzel
a kereskedelmi alkalmazottakat oly nagymértékben sújtó mozgásszervi megbetegedéseket.
Kérünk minden kollégát, minden olvasót, hogy olvassa figyelmesen második kiadványunkat, hívja fel mások figyelmét arra, hogy ez a KÉZIKÖNYV nekik is készült, az ő munkavédelmi ismereteit gyarapítja, nekik nyújt segítséget.
Dr. Sáling József
a KASZ elnöke

Budapest, 2010. január 29.
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I. MENNYIRE ÁRTALMAS EGY KERESKEDELMI MUNKAHELY?
Első hallásra − laikusnak és hozzáértőnek egyaránt – úgy tűnik, hogy a kereskedelmi munka
aránylag biztonságos, hiszen a többi munkavégzéshez viszonyítva itt évek óta húsz alatt van a
halálos, a súlyos és ezen belül a csonkolásos balesetek száma, a munkavállalók nincsenek kitéve magas fokú vegyi ártalomnak, sugárbetegségnek, bakteriális fertőzéseknek.
Mégis, a rendelkezésünkre álló adatokat megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelem
a nemzetgazdaság ágazatai közül a 4. helyen áll azon ágazatok/tevékenységek rangsorában, ahol a munkavállalók halálos baleseteket halálos balesetet szenvedtek (csak az építési tevékenység, a mezőgazdaság és a szállítás előzi meg).
Az évente bekövetkező mintegy 120 halálos munkabalesetből 8-10 a kereskedelemben történik,
(a Bevezetőben említettük a sajnálatos aktuális adatot, hogy már az év háromnegyedében tíz
halálos baleset történt, reméljük, hogy nem történt több azóta1..) Az I−III. negyedéves adatok
szerint 1497 munkabaleset történt a kereskedelemben – ezek zömmel a nagykereskedelemben
történtek. Csak összehasonlításképp: ugyanebben az időszakban, az építőiparban 780 munkabaleset történt, igaz ebből sajnálatosan magas a halálos balesetek száma (24 fő).
Azért az nagyon elgondolkoztató, hogy a kereskedelem ilyen „veszélyes” munkavégzés, hiszen mintegy kétszer több munkabaleset történt itt, mint a ténylegesen
veszélyesnek minősülő építőipari ágazatban.
Jellemző a kereskedelemben, hogy a halálos balesetek zömét az anyagmozgatás során
szenvedik el dolgozóink, amikor is 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 mintegy fele már a kiskereskedelemben is megjelenik − mégpedig az élelmiszer kiskereskedelemben.
Ezek szomorú adatok, és sajnos, még abban sem lehetünk egészen biztosak, hogy a több mint 300 ezer kereskedelmi vállalkozásban minden munkabalesetet valóban be is jelentenek!
Fentiek is mutatják, hogy a kereskedelmi tevékenység a közhiedelemtől eltérően baleseti kockázatokkal jár, nem beszélve azokról a foglalkozási megbetegedésektől, melyek az évtizedek alatt állva végzett munka során alakul ki a szervezetünkben.
Ugyancsak nagyszámú mozgásszervi megbetegedést okoz az kényszerből állandóan ülve végzett munka, mint például a pénztárosoké.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a különböző méretű és eltérő feltételekkel rendelkező
üzletek milyen baleseti kockázatokat jelentenek a vevők számára, mely szempont akkor sem
elhanyagolható, ha annak következményeit a munkáltatónak kell viselnie. A vevőket ért balesetek száma, súlyossága még akkor is jelzi a biztonságos munkavégzés feltételei megteremtésének hiányosságait, ha ezekben csak kevés számban és enyhe mértékben vannak érintve üzleti
dolgozók.
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Sajnos nagyon sok esetben nemcsak a munkáltatók önös érdekeiből, hanem
sokszor a munkavállalók rosszul értelmezett és rövid távú – a munkahely mindenáron való megőrzését célzó – érdekei miatt a sérülések következményeit a
munkabalesetet szenvedett munkavállalók akár életük végéig viselik. Ezen a szemléleten változtatni nemcsak feladatunk, de kötelezettségünk is.
Ha egyetértünk azzal, hogy egyetlen halálos vagy csonkulásos baleset is sok, akkor talán nem
kell tovább bizonygatnunk azt, hogy miért kell a biztonságos munkavégzésre a kereskedelemben is nagyobb figyelmet fordítanunk és aktívabb tevékenység et kifejtenünk.

1. Munkavédelmi problémák a kis- és közepes kereskedelmi egységekben és
az áruházláncoknál
Minden kereskedelmi egységre vonatkozóan általános előírás, hogy már a tervezési irányelvekben is megjelenjenek a biztonságos munkavégzés követelményei. Különösen elvárható
ez az újonnan létesítendő kereskedelmi egységekre, bevásárlóközpontokra vonatkozóan.
A kereskedelmi tevékenységek megkezdését be kell jelenteni az illetékes jegyzőnek (kivételt a jogszabály csak az engedélyköteles tevékenységekkel és árukkal kapcsolatban tesz), a bejelentést a jegyző megküldi az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek. Ez a hatóság lesz az az állami szerv,
amely akár arra is jogosult, hogy megvizsgálja a kereskedelmi tevékenység végzésének színhelyét, azaz a munkahelyet és észrevételeket tegyen, netán munkabiztonsági hiányosságok miatt megtilthatja a kereskedelmi tevékenység végzését.
Ajánlatos egy kereskedelmi egység létesítésének tervezésénél figyelembe venni az utóbbi
időben nagy jelentőséget kapott zajártalom, mint veszélyforrás lehetőségét és megtervezni környezeti zaj és rezgés keltette ártalmak elhárításának lehetőségeit, hiszen a már kész építmény
átalakítása megsokszorozza a költségeket.
Az alábbiakban kitérünk azokra a jellemző problémákra, melyeket a kis- és közepes vállalkozásoknál illetve az áruházláncoknál tapasztalhatunk már a létesítés során.

a) 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, és magas a baleseti és egészségkárosodási kockázat, megnőnek a költségek is,
arról nem is beszélve, hogy ha a hatóság kötelezi őt a munkahely átalakítására, ezzel még jobban, sőt tetemesen megnőnek a költségei is.
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A Mvt2. 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 szabványoknak.
A munkaeszközök beszerzése esetén meg kell követelni a forgalmazótól az ún. megfelelőségi
nyilatkozatot. Erre vonatkozóan egy 1998-ban kiadott Ipari és Kereskedelmi, Idegenforgalmi
Minisztérium rendelet 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.
Azt lehet mondani, hogy a nagy áruházláncok esetén a tervezés és kivitelezés során fokozottan figyelnek a munkavédelmi követelmények betartására. Ennek oka, hogy a hatóságok már előzetesen is fokozott figyelmet fordítanak ezekre a létesítményekre, ami természetes is, mivel itt dolgozik a
legtöbb munkavállaló, itt fordul meg a legtöbb vevő.
A kereskedelem eme nagyüzemei jelentik ugyanis a legnagyobb baleseti kockázatot is a tevékenység élőmunka igényessége és jelentős gépi
ellátottsága miatt is. Nem véletlen, hogy ilyen elővigyázatosság mellett is itt történnek a legsúlyosabb munkabalesetek is.
A kis- közepes kereskedelmi egységeknél ma egyszerű a létesítés (talán túl egyszerű!),
kétségtelen, hogy itt súlyosabb balesetek nem jellemzőek. Úgy gondoljuk persze, hogy itt is sok
– bár kisebb súlyosságú - munkabaleset történik, másrész itt nagyobb a munkabalesetek be
nem jelentése is.
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b) Munkakörnyezeti feltételek és körülmények a kereskedelemben
Az előírásokat a munkavédelmi törvény 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 munkahely-nek minősüljön.
Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, mely
–
–
–

megfelelő szerkezetű
megfelelő szilárdságú, és megfelelően tisztítható határoló felületekkel
belmagassággal, légtérfogattal, közlekedési útvonallal rendelkezik..
Az ablakoknak biztonságosan nyithatóknak, zárhatóknak,
beállíthatóknak és rögzíthetőknek kell lenniük. Azokat az

ajtókat és kapukat, amelyeknek átlátszó vagy áttetsző betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata, törés elleni
védelemmel kell ellátni
Gondoskodni kell az átlátszó felületű ajtók (kirakatok) kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről.
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.
A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló 89/654/ EGK
számú irányelvnek való megfelelés érdekében előírás, hogy a munkavállalók részére
– tiszta levegőjű,
– kellő megvilágítású,
– szükség esetén fűthető, továbbá
– könnyen elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani (ún. meleg munkahelyes építmény
esetén zárt folyosón keresztül elérhető).
Az előbbiekben leírt pihenőhelyiséget ott kötelező kialakítani, ahol 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak, vagy a végzett tevékenység jellege (pl. veszélyes anyag felhasználása,
hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülése) ezt szükségessé teszi. E kötelezettség alól
felmentést ad az a körülmény, ha a munkavállalók irodákban, vagy hasonló olyan munkahelyeken dolgoznak, ahol a munkaközi szünetekben a pihenés lehetősége biztosított.
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Továbbá jogszabályi követelmény, hogy a munkakörülményekre figyelemmel – különösen veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés esetén – a
munkavállalók részére külön öltözőszekrényt kell biztosítani azokon a
szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.
Az utóbbi évtizedekben kereskedelmi céllal épített létesítményeknél – még a kisebb alapterületűeknél is − megszorításokkal, de érvényesül ez az alapvető szempont, sajnos ez nem mondható el a más céllal épített (pl. garázs) kereskedelmi létesítményekről.
Az átalakított illetve az ideiglenes létesítésű építményeknél (pl. karácsonyi vásár) sok esetben a kellő szilárdság megkérdőjelezhető, de a padozati követelmények (egyenletesség, csúszásmentesség) mindenféleképpen.
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.
Sajnos ez a követelmény – főleg ahol nem zöldmezős beruházásról van szó – sok esetben nem
érvényesül. mely jelentős balesetveszéllyel jár, mind a munkavállalók, mind a vevők számára,
és itt a veszély mértéke és a súlyosabb baleset bekövetkezése is nagyobb valószínűséggel várható.
Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem biztonságos az áthaladás.

2. 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!
A kisebb üzletek egyszerű technológiája is nehezen tartható, mivel a beérkezett áru mennyisége, a tárolt göngyöleg illetve hulladék oly mértékben zsúfolt körülményeket teremt, mely
balesetveszélyes és tűzvédelmileg sem megfelelő. Hatósági ellenőrzéskor általános hivatkozási
alap az "átmeneti helyzet"... De mire hivatkozik az a munkáltató, ahol ez az "átmenet"”szinte
egész évben tart és a technológiát az „élet rendezi” és nem valamilyen előzetes tervezés, koncepció?
A nagyobb alapterületű üzleteknél ez nem ilyen mértékben jellemző, hiszen megfelelő logisztikai háttér biztosítja az ütemezett szállítást, bár itt is megjelenik az év végén és jelentős akciók
esetén a zsúfoltság és ennek következtében a balesetveszély.
Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával
szabad!
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A kis üzletek esetén zömében kézi árumozgatásról beszélhetünk, itt hely
sincs arra sokszor, hogy segédeszközt vegyünk igénybe, de talán egy „molnártargonca” közlekedése biztosítható.
A közepes méretű üzletek esetében már megjelennek a kézi emelővillás
targoncák − közkeletű nevén: „béka” − és a kézi szállítókocsik esetleg pincék esetében a
csúszdák és kisebb méretű szállító szalagok is.
Minden egyes eszköz – nem megfelelő karbantartás és kezelés esetén – önmagában is VESZÉLYFORRÁS!

Gyakori, hogy a kézi emelővillás targoncák hidraulikája nem megfelelő, és így könnyen lábsérülést okozhat
– a szállítókocsik kereke elkopik, nehezen kormányozható
– a szállító szalagok illetve csúszdák áru le- és feladásánál történhetnek – nemcsak eszközhibából, hanem figyelmetlenségből is − súlyos balesetek.
A nagyobb üzletek esetében a technológia meghatározásánál a gépeket (pl. a targoncák) és
eszközök (kézi kocsik, rámpaemelők, stb.) előre megtervezett módon kerülnek beállításra, beállítják, azaz működésük automatikus, ezért karbantartásukra nem fordítanak gondot, csak a
meghibásodás után végzik el a szükséges karbantartási munkálatokat. A tervszerű karbantartás, a TMK − rendkívül fontos, hiszen ezzel megelőzhetők a balesetek!
A targoncák és állványkiszolgáló gépek esetén a veszélyes gépekre előírt időszakos ellenőrző vizsgálatokat kötelező elvégezni − lásd Emelőbiztonsági Szabályzat −, nem beszélve
arról, hogy ezeket az eszközöket csak megfelelő vizsga birtokában lehet használni, és naponta
meg kell vizsgálni a biztonsági elemek meglétét, a vizsgálatot és eredményét a „gépnapló”-ban
kell rögzíteni!
Sok baleset és orvosolhatatlan foglalkozási megbetegedés forrása − különösen a zömében nőket foglalkoztató kereskedelmi szakmában – a nőkre és férfiakra meghatározott „súlyhatárok” be nem tartása.
A kézi anyagmozgatással kapcsolatban az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII.27.
(XII.27.) EüM rendelet az irányadó3. A rendelet nem tartalmaz emelhető, szállítható
súlyhatárokat, súlynormákat. Ennek oka, hogy ugyanaz a megterhelés egyénenként, az
egyén
–
–
–

3

testi felépítésétől
izomzata fejlettségétől
egészégi állapotától

Az anyagmozgatási normákat és súlyhatárokat megadó, a közlekedési és egészségvédelmi óvó rendszabály „IV.
Anyagmozgatás és tárolás” fejezetének kiadásáról szóló 2/1972. (MK.6.) KPM rendelet 2008. január 1–től hatálytalan
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függően különböző igénybevételt jelent, a jogalkotó véleménye szerint súlyhatár előírása
esetén – ha „egységesítené” a súlyhatárokat (azaz nem venné figyelembe az egyén előbbiekben felsorolt adottságait) – egyes munkavállalóknál akár a megadott súlyhatár alatti tehermozgatás is súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.
Annak megítélése, hogy ki milyen súlyhatárig vehető igénybe tehermozgatásra, a foglalkozás–
egészségügyi orvos szakmai kompetenciájába tartozik, akinek különösen körültekintően kell eljárnia, ha a munkavállaló nő, mivel az ő esetükben az alkati sajátságuknak megfelelően kell
megítélni, hogy alkalmasak–e kézi tehermozgatásra.
Ez a szemlélet tükröződik vissza a munkaköri, a szakmai, illetve a személyi higiéniás alkalmasság orvosi alkalmassági vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998 (VI. 24.) NM rendeletben. A rendelet 8. sz. melléklete felsorolja a
„sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések”
fajtáit.
Az „A
Anyagmozgatási munka„ szabályai szerint
– terhes nők
– nemrégen szült nők és szoptató anyák
– nyugdíjkorhatáron túl dolgozó nők

NEM EMELHETNEK

= 10

kg – nál nagyobb tömeget!

A fiatalkorúak és a munkaképes korú nők, valamint a nyugdíjkorhatáron túl dolgozó férfiak esetében a foglalkozás–egészségügyi orvos egyénenként mérlegelheti, hogy a munkavállaló milyen tömegű tömeget emelhet.
A kis üzleteknél ez a teljes betárolási munkafolyamatra igaz, ugyanakkor a nagyobbak esetében is gyakran előfordul, mert hiába működik megfelelő gépi (eszköz) technológia, azt több
esetben megszakítják, pl. a beszállított eszköz polcra helyezésénél, vagy nagydarabos termékek polcról történő kiadásánál. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a nem megfelelő fizikai terhelés akár egyszeri esetben is, de rendszeres előfordulás esetén mindenképpen milyen
vázizomzati elváltozásokat okoz, amelyek nem mindig azonnal érzékelhető balesetek, hanem hosszú távú foglalkozási megbetegedések formájában jelentkeznek.
A munkahelyeket megfelelő eszközökkel fel kell szerelni a tüzek leküzdésére:
– szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni
– a veszélyforrások ellen védőberendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó-és mentőkészülékeket, vészkapcsolókat, biztonsági megvilágítást működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
kell tartani
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– 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.
A kereskedelem a vevőkre nézve munkavédelmi szempontból nem veszélyes üzem, de
tűzvédelmileg igen. A tűzvédelmi hatóság ezért különös figyelemmel jár el − már a használatba vételi eljárás során is – az előírások betartása tekintetében és folyamatosan ellenőrzi azokat.
Természetesen ez a folyamatos ellenőrzés nem jellemző a több százezer kis üzlet esetében,
ezért itt a tulajdonos felelőssége nagyobb, hogy tűzvédelmileg minimalizálja a veszélyeket.
Általában itt nehezen betarthatók a közlekedési utak és a tűzvédelmi eszközök szabadon tartása (a tűzoltó készülékek szabad hozzáférése) és a tűzveszélyes tevékenység (dohányzás,
hegesztés) előírt körülmények között történő végzése.
Még a nagyobb üzletek is ódzkodnak az előírt évi egy tűzvédelmi gyakorlattól (sajnos ezt sokszor a bombariadó esetén történő kiürítés helyettesíti).

Az elsősegélynyújtás technikai feltételei (kijelölt hely, doboz) általában biztosítva
vannak, azonban nagyon kevés helyen van kiképzett elsősegélynyújtó személy, mely a vevőkre tekintettel sem lenne előnytelen.

c) Helyiségek megvilágítása (természetes és mesterséges megvilágítás)
A nem kellő világítással megnő a balesetek kockázata, a nem megfelelő világítás, vagy a roszszul kiválasztott világítási rendszer forgalomrontó tényező! (ki akar vásárolni egy sötét, homályos teremben?)
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).
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Ügyelni kell fényforrás színhőmérsékletére is. A különböző színek eltérő hatást keltenek, pl. a hideg színhőmérsékletű megvilágítás egy kereskedelmi
árusítóhelyen
ridegséget
is
sugároz
(kétféle
alap−színhőmérsékletet ismerünk: hideg és meleg, minden fokozat ezen a
színhőmérsékleti skálán helyezkedik el.) 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 kis- és közepes üzletek esetén sok esetben nincs meg még érzékelhető módon sem az
előírt 300 lux fényerő és gond van az egyenletességgel is. A sokszor zsúfolt eladó- és raktártér miatt amúgy sem érvényesül még a meglévő, tényleges fényerősség sem.
A nagyobb üzletek eladóterében a 300 lux biztosítva van, bár a pénztárak 500 lux fényereje itt
is sok esetben kétséges.
Másrészt, különösen az exkluzív üzletekben, de az áruházak kiemelt árusítási területén
jellemző un. helyi spot világítás ugyan az előírtnál magasabb fényerőt produkál, azonban jelentős hő kibocsátása miatt – főleg nyáron – rontja a komfortérzetet.
A kockázatértékelés során ez az a terület, ahol nemcsak minőségi (becslés), de mennyiségi
(fényerősség mérés) értékelésre is sort kell keríteni, melyet technológiai változások illetve villamos rekonstrukció után szükséges megismételni.

d) 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 légsebesség érték:
Ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál
Helyváltoztatással járó, könnyű fizikai munkánál

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

Azokban a korszerű üzletekben, ahol klíma működik az előírt szellőztetés biztosítható.
Ezeken a helyeken a megfelelő karbantartás fontos, hogy például a szennyezéseket felfogó szűrők cseréje megtörténjen.
A kis- és közepes üzletek esetében, ahol klíma nem áll rendelkezésre – elsősorban az egyre hosszabb meleg időszakokban – szinte lehetetlen, hogy a megfelelő
szellőzés és a légsebesség értéke együtt biztosítva legyen.
Ventilátorokkal illetve huzattal próbálják a magas hőmérsékletet és páratartal-
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mat enyhíteni, azonban közben a légsebesség az előírt sokszorosa, melynek élettani hatása
kedvezőtlen, különösen a fix munkahelyeken munkát végzők számára (pénztárfülke, pult mögötti
eladás).

e) 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:

A munka jellege

Meleg évszakban biztosítandó
effektív, illetve
maximálisan
léghőmérsékkorrigált
effektív
m
e
gengedhető
l e t °C
hőmérséklet
effektív, illetve kor°C
rigált effektív hőmérséklet °C

Szellemi munka

21-24

20

31

Könnyű fizikai munka

19-21

19

31

Közepesen nehéz
fizikai munka

17-19

15

29

Nehéz fizikai munka

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 (K) EH4 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 (K)
EH értéket meghaladja

EH = effektív hőmérséklet, mely a léghőmérséklet mellett tartalmazza a relatív nedvesség tartalmat és a légsebességet is.
(K) EH = korrigált effektív hőmérséklet, mely a fentiek (relatív nedvesség tartalom és légsebesség) mellett figyelembe veszi a hősugárzást is.
A kereskedelmi tevékenységet zömében zárt munkahelyeken végzik, de vannak olyan szakmák
építőanyag, tüzelőanyag, vasáru kereskedés) ahol a szabadban. Számukra fokozottabb terhet
4

Lásd: 3/2002, (II.8) SzCsM–EüM együttes rendelet 7. § (8) és (10) bekezdései
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ró a fent említett hőségnapok megemelkedett száma. Úgy gondolom, hogy
elkerülhetetlen a munkavédelmi (és munkaügyi) rendeletek további korszerűsítése e téren.
Óránkénti munkaszünetek hőség esetén a vevők miatt probléma, a korábbi osztott munkaidő vagy a déli országokban jellemző szieszta jellegű
munkavégzés-e a megoldás nem tudom.(Mindegyik felvet egyéb problémákat is, pl. az osztott munkaidő egy kisebb településen is másként kezelhető, mint a nagyvárosokban és Budapesten)

f) 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!
Az élelmiszerkereskedelemben mindig probléma volt az üres göngyölegek tárolása. Mára viszont jelentősen nőtt az eldobható műanyag palackok használata, mely tény viszont környezetvédelmi szempontból vett fel súlyos aggályokat. Ennek hatására alakítottak ki a lakóhelyek
közelében szelektív hulladékgyűjtőket nagy számban.
Sokszor felmerül azonban, hogy növelni kellene a visszacserélhető göngyölegek
(zömében üveg) számát az eldobhatókkal szemben, azonban e környezetet kevésbé
terhelő megoldást követően számolni kell a kereskedelem fokozott göngyölegraktározási szükségletére, mely sok esetben nem áll rendelkezésre.
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g) 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 (!).
A munkavállalókat érő zajexpedícióra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről szóló 66/2005. (XII.22) EüM rendelet 9. § (1)
bekezdés értelmében, ha a kibocsátásból (zajexpozícióból) eredő kockázatot nem lehet megfelelő intézkedésekkel megelőzni, megfelelően illeszkedő egyéni hallásvédő eszközzel kell
ellátni a munkavállalókat
–

ha a zajexpozíció meghaladja az alsó beavatkozási határértékeket – ekkor a munkáltató
egyéni hallásvédő eszközt biztosít a munkavállaló részére

–

ha a zajexpozíció eléri, vagy meghaladja a felső beavatkozási határértékeket – ebben
az esetben a munkavállaló köteles a rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő eszközt a munkáltató által előírt módon viselni.

A rendelet 3. § (1) bekezdés határozza meg az alsó és a felső beavatkozási határértékeket:
Alsó beavatkozási határértékek:

L
= 80 dB(A), illetve
EX,8h
p
[L
] = 112 Pa [135 dB(C)].
csúcs max

Felső beavatkozási határértékek:

L
= 85 dB(A), illetve
EX,8h
p
[L
] = 140 Pa [137dB(C)].
csúcs max

h) 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.
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Az üzletek vevő bejáratai többnyire teljesítik a fenti követelményt, már nem
mondható ez el az eladóteret és a raktárteret elválasztó ajtókról. Még a nagyobb egységeknél is balesetveszélyes, ahogy az árufeltöltő kocsikkal ki- és
beközlekednek rajtuk, nem beszélve arról, hogy targoncát is használnak nyitvatartási időben, így a vevők testi épségét is veszélyeztetik.
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!
A munkavédelem területén használt kifejezés a munkavállaló – veszély esetén indokolt – meneküléshez való joga. Biztosítani kell, hogy rendkívüli események esetén a munkavállalók
(kereskedelemben a vevők is) a legrövidebb idő alatt és a legbiztonságosabb módon elhagyhassák az épületet.
A gyakorlatban azonban vagyonvédelmi okokból sokszor ezek a feltételek nem biztosítottak, a
vészkijáratokat zárva tartják és a menekülő lépcsőházaknál a közlekedési útvonalak áruval és
berendezéssel zsúfoltak.

i) Helyiségek és közlekedési folyosók ajánlott optimális méretezése
A kereskedelem az a tevékenységség, amely teljesen nyilvános, de vannak olyan területei,
amelyek a vevők elől elzártak, vannak olyan feladatok, amelyeket egy vagy több munkavállaló
nem az eladótérben végez. Ilyen pl. az irodai munka, mely helyigényes ugyan, de közel sem
olyan méretekben, mint ahogy az az eladótér, vagy raktár esetében szükséges.
Ha egy létesítmény arányaiban nem megfelelő (pl. a munkavállalók kiegészítő tevékenységére rendelkezésre álló munkavégzési helyeket szűkítik az áru raktározására és eladására
szolgáló helyiségek javára), és a munkavállalók kénytelenek nem a munkájuk igényeinek megfelelő szűk, „intim szférájukat” erőteljesen zavaró méretű helyiségben dolgozni.
„Az ember „területe” minden olyan dolog, amelyet sajátjának tart, mintha testének egy meghosszabbítása lenne. Ilyen például a lakás, autó, saját szék, íróasztal. Az ember az állatokhoz
hasonlóan a sajátjának tekint bizonyos légteret a teste körül. Ennek a légtérnek különböző rétegei
vannak, amelyek az ember külvilággal való kapcsolatát meghatározzák, ezek a kapcsolati zónák.
Ezek a zónák különböző nagyságúak lehetnek. A zónatávolságokat meghatározó tényezők a lakóhely népsűrűsége, a helyi kulturális környezet, a társadalmi helyzet.
Az ember kapcsolati zónáira építve megadható egy olyan szabályrendszert, amit a belső terek kialakítása során figyelembe lehet venni. Az ember akkor érzi kényelmesen magát egy zárt helyen,
ha a „személyes zónája” (1,2 m sugarú kör a test körül) biztosított és nem sérül egyik oldalon
sem. Azt a helyet, ahol tartósan sérül a személyes zóna (0,45 m sugarú kör a test körül), nem
érezzük kényelmesnek, ahol pedig az intim zóna (0,15 m sugarú kör a test körül) nem biztosított,
kifejezetten kellemetlen tartózkodni. A személyes zóna figyelembe vételénél azért a maximális 1,2 m - érték javasolt, mert az emberközpontú környezet lényege, hogy minél több ember számára biztosítson megfelelő körülményeket. A kapcsolati zónák alapján egy helyiség környezetpszi5
chológiailag szükséges méretei meghatározhatók.”

5

Molnár Réka: Számítógépes munkahelyi rendszer megtervezése” című, a Magyar Elektronikus Könyvtárban fellelhető
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A kapcsolati zónák (Molnár, 1998.)

Szoros intim zóna

(0 -15 cm)

Testközelség. Csak fizikai érintkezés során érhető el. A zónába
történő behatolás támadásnak minősül, kivéve a szűk családot
(házastárs, gyerek).

Intim zóna

(15 - 45 cm)

Ezt a zónát úgy őrizzük, mintha a saját tulajdonunk lenne. Csak az
érzelmileg közel állók hatolhatnak be ide (szülő, házastárs, gyerek,
rokonok, közeli barátok). Minden egyéb behatolás támadásnak
minősül.

Személyes zóna

(46 cm - 1,2 m)

Ez a hivatalos távolság, munkahelyen, vagy barátok között ez az
elfogadott távolság. Idegenek belépése támadásnak minősül.

Társadalmi zóna

(1,2- 3,6 m)

A kevésbé ismert emberekkel szemben tartjuk ezt a távolságot.

Nyilvános zóna

(3,6 m -)

Semleges terület. Ekkora távolságot tartunk akkor, ha nagyobb
létszámú csoporthoz beszélünk.

Minimális alaprajzi méret meghatározása
Egy helység akkor alkalmas a munkavégzésre, illetve akkor tekinthető kényelmesnek, ha szélessége és hosszúsága is meghaladja a 2,8 m-t, ez alatt az ember a helyiséget kicsinek és szűkösnek érzi. Amikor ezt a méretet meghatározták, modellként egy olyan hengert vettek figyelembe, amelynek méretei:
átmérő: 40 cm
magasság: 170 cm

Ez a henger szolgál az ember modelljéül, ehhez
„méretezték” az ideális helyiségméretet.

Minimális belmagasság
A minimális belmagasságot úgy határozták meg, hogy figyelembe vették a személyes zóna méreteit. A személyes zónát úgy kell elképzelni, mint egy hengerpalástot, amely körül vesz bennünket. A 170 cm-es ember−modell személyes zónája 1,2 méter magasra emelkedik, ezért a
minimális belmagasság mérete 2,8−2,9 méter. Ha ennél alacsonyabb belmagasságú helyiségben kell dolgozni a munkavállalóknak, akkor folyamatosan kényelmetlenül fogják magukat érezni, és ez állandó stresszt jelent számukra.
A belmagasság többnyire adott, nem megváltoztatható, negatív hatását nem lehet kompenzálni,
de néhány ellensúlyozó tényezőt be lehet iktatni (magasabb nyílászárókat nyitni, növelni a fényerőt, világos, új irodabútorokkal berendezni a helyiséget, vagy elválasztó elemekkel – mesterségesen – megteremteni a munkavállaló „intim szféráját, stb.)
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A közlekedési folyosó minimális mérete
A kereskedelmi egységekben rendkívül fontos, hogy az áruszállítás.
be- és kirakodás minden időpontban biztosított legyen, és ehhez biztosítani kell az ezen feladatokat ellátó személyzet szabad, ütközésmentes közlekedését is biztosítani kell.

Szintén az intim zóna méreteit véve alapul, vizsgálatok igazolták, hogy
akkor nem érez az ember kényelmetlenséget, ha ez a „palást” akadálymentesen „körül ölelheti”. Ezért a közlekedési folyosó ideális minimális szélessége: 1,3 méter

3. Munkavédelem az áruházláncokban
Nemcsak annak okán említjük külön a nagy kereskedelmi áruházak munkavédelmi helyzetét,
mert ezekben a gazdasági egységekben sokan dolgoznak egy helyen, így a munkavégzés
biztonsága rendkívül nagy jelentőséggel bír, hanem azért is, mert a munkavédelem eszközei a
kereskedelemben alkalmazott szokásos formáitól, rendszerétől eltérnek.
Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen egységekben vásárolnak többet és nagyobb értékben a vevők, akkor is azt látjuk, hogy a háztartások vásárlásai zömmel a hiper− és szupermarketekben
bonyolódik:
GfK Hungária

Kiskereskedelem trendjei / Kozák Ákos

2009 május

TELJES NAPI FOGYASZTÁSI CIKK KÖLTÉS, A HÁZTARTÁSOK VÁSÁRLÁSAI ALAPJÁN
Bolttípusok fejlődése* értékbeli változás
22

2004

2007

2008

22

25

23

3

3

18

18

4
15

2009 jan-feb
Hipermarket
Cash&Carry
Diszkont
Szupermarket

24
2
16

Kisbolt lánc

15

15

17

14

14

17

15

14

1
4
6

2
4
5

2
4
5

15

Független kisbolt

20

Drogéria

Forrás: GfK Hungária, Cosumer Tracking
Elhangzott: a KASZ 2009. május 6−i felkészítő oktatásán
Balatonföldváron

Utcai árus/piac
Egyéb

14
13
3
3
5
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Az alábbi táblázat6 pedig azt kívánja bemutatni, hogy például az élelmiszerkiskereskedelemben: kiskereskedelmi üzletek mintegy felét (vagy a feléhez közeledő értéket) az
áruházak teszik ki:
A kiskereskedelmi üzletek száma – tevékenységi csoportok szerint
2007
Kiskereskedelmi üzlet

június 30.

2008
december 31.

június 30.

december 31.

Élelmiszer vegyes üzlet, áruház

32 381

29 047

28 128

26 324

Élelmiszer-szaküzlet

14 666

16 552

16 753

17 118

Élelmiszerüzlet és áruház összesen

47 047

45 599

44 881

43 442

A fenti adatokból az következik, hogy az áruházláncok üzleteiben sokan dolgoznak, az állandó
és folyamatosan növekvő forgalom igényeinek megfelelően. Mi következik ebből? Ismervén azt
a kereskedelmi technológiát, azt a fejlett gépparkot, amelyet birtokolnak és alkalmaznak a többnyire multinacionális cégek, feltételezhető, hogy a balesetek illetve a balesetek veszélyei ezekben az egységekben minimálisra szorítható.
Ám – sajnos – éppen a munkavédelmi ellenőrzések világítottak rá, hogy milyen nagy a szakadék a kívánt és a ténylegesen megvalósított létszámgazdálkodás között.
Az OMMF 2008. évre vonatkozó adatai szerint7 éppen a multinacionális cégekre jellemző, hogy
a fejlett technológia és munkamódszerek ellenére sem alkalmaz annyi munkavállalót, amennyi a munkavédelmi előírások betartásához feltétlenül kell, ahogy azt a „Tájékoztató jelentés” leszögezi:

„A multinacionális cégek a kockázatértékelésben meghatározott szükséges állományi létszámnál kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak, ezért a dolgozói létszám túl van terhelve, ami fokozza a baleseti veszélyt. Az áruházakban a munkakörnyezet jó műszaki színvonalú, a raktározás, az anyagmozgatás gépesített. Az ellenőrzések ennek ellenére jelentős hiányosságokat tártak fel. Az ünnepi akciókat megelőzően jellemző volt a zsúfolt
anyagtárolás, a magasban elhelyezett, megbontott egységrakatok tárolásából adódóan a
tárgyak leesésének veszélye, targoncáknál a rögzítő fékek hibái, a kulcsos indító készülékek kiiktatása, hangjelző berendezések üzemképtelensége.”
2008−ban az OMMF felügyelői összesen 97 088 db érdemi határozatot és munkavédelmi
közigazgatási intézkedést hoztak 8, ennek 24,4%-a (23 694) intézkedés született munkaegészségügyi témakörben.

6

KSH: Főbb munkaügyi folyamatok, 2009. január-szeptember - táblázatok
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium kormányjelentése: TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS a nemzetgazdaság 2008. évi
munkavédelmi helyzetéről
8
2009. január és szeptember között a munkavédelmi ellenőrzés során összesen 80 300 intézkedést fogasasítottak a
felügyelők – a súlyponti „hibák” szinte ugyanazok, mint 2008−ban!
7
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„A legtöbb esetben (16 082) az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb.) miatt kellett intézkedni, ez az összes intézkedés 22%-át tette ki. Összesen 7 340 intézkedés született a be-, és leesés elleni védelem hiánya (az összes intézkedés 10%-a), 4 449 a munkaeszközök érintésvédelmi problémái miatt
(6%).
Hasonló nagyságrendet képviselnek az emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése,
az egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya, az egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya, a villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai, illetve az egyéni védőeszköz használatának elmulasztása és biztosításának hiánya miatt hozott intézkedések.
A munkaegészségügyi intézkedések legnagyobb számban – 3 753 esetben 3 172 munkáltatónál – az alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése miatt születtek.
További nagyszámú intézkedést hozott a munkavédelmi hatóság az alábbi szabálytalanságok
miatt:
– a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális
egészségvédelmi követelményeinek megszegése
– az elsősegélynyújtás megszervezésére, elsősegélyhelyek kialakítására, felszerelésére
jelölésére vonatkozó szabályok megszegése
– a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályok megszegése
– az előzetes alkalmassági vizsgálat elmulasztása.
Egy 2003-ban közzétett információ9 szerint a kereskedelmi tevékenység során 2002. évben bekövetkezett munkabalesetek száma (munkakörök szerint bontva):
Munkakör
Kereskedő
Eladó
Piaci, utcai, vásári árus
Áru-összeállító
Felvásárló, átvevőhely kezelő
Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató
Egyéb kereskedelmi foglalkozások
ÖSSZESEN

3 napon túl
gyógyuló
17
757
1
72
8
7
69
931

Halálos

Csonkulásos

1

1

1

1

Összesen
17
759
1
72
8
7
69
933

2003-ban (is) a nagy áruházak foglalkoztattak nagyobb számban eladót és áruösszeállítót (még ha mindkét munkakört egyes multinacionális cégek másképp is nevezik) –
így feltételezhető, hogy a későbbi években az arányokban nagyobb változás nem történt (kivéve
a sajnálatos halálos balesetek számának növekedését)
A munkaügyi ellenőrzés megállapította azt is, hogy a multinacionális cégek magukkal hozták a magyarországinál általában magasabb színvonalú munkavédelmi kultúrájukat és a
9

Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben − 2003. Népszava Könyv Kft. kiadványa, Szerkesztette: Dr.
Koch Mária
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munkavédelem magas színvonalon tartását megkövetelő minőségbiztosítási rendszerüket.
(Szemben a szegényebb cégek anyagi lehetőségeivel, amiért is itt hiányoznak a munkavédelmi
szakemberek, munkavédelmi rendszerek.)
És mégis…. Visszautalnánk a „Tájékoztatási jelentés” megállapítására: „A multinacionális cégek

a kockázatértékelésben meghatározott szükséges állományi létszámnál kevesebb munkavállalót
foglalkoztatnak, ezért a dolgozói létszám túl van terhelve, ami fokozza a baleseti veszélyt.”

4. Munkavédelmi képviselők a kereskedelemben
Az OMMF jelentés külön említést tesz a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmi képviseletéről, mely kétségtelenül sokkal rendezettebb a nagyobb cégeknél, így az áruházakban is. Túlnyomórészt a multinacionális cégeknél választottak munkavédelmi
képviselőket, ott, ahol egyébként is rendezettebbek a munkaügyi kapcsolatok.
Nemcsak a kormányjelentés, de az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Munkavédelmi Bizottsága foglalkozik rendszeresen a munkavédelem helyzetével. A Bizottság munkavállalói oldala jelezte, hogy éppen a munkavédelmi képviselőkre hatott pozitívan az OMMF újszerű gyakorlata. „A munkavédelmi felügyelők ellenőrzéseik során igénylik a munkavédelmi képviselők

személyes részvételét az ellenőrzéseken, mert ezzel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a
képviselők „megbecsülése”, illetve elismertsége tovább javul úgy a munkaadók, mint a munkavállalók körében.” 10

Mivel zömében a nagyáruházakat működtető multinacionális cégeknél választottak munkavédelmi képviselőket, joggal feltételezhető, hogy elsősorban az ilyen típusú kereskedelmi egységekben valósítható meg ez a követésre érdemes ellenőrzési módszer.
A legutóbbi – a munkavédelmi törvény szerinti munkavédelmi képviselő-választás
2004-ben volt, amikor is a kereskedelemben 146 munkáltatónál választottak összesen 254 munkavédelmi képviselőt. A választások eredménye szerint a kereskedelmi munkavállalóknak Budapesten van a legtöbb munkavédelmi
képviselőjük. Mivel ugyanitt működik a multinacionális cégek legtöbb üzlete, elfogadható a következtetés is: a legnagyobb kereskedelmi cégeknél választottak a munkavédelmi
képviselőt a munkavállalók.
A kereskedelmi ágazatban egy reprezentatív szakszervezet – a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete (KASZ) – javasolta a munkahelyeken képviseletét ellátó szakszervezeti tisztségviselőknek, hogy kezdeményezzék a munkavállalók körében, hogy
a munkavédelmi képviselők megválasztása történjen egyidőben
a három-évenkénti üzemi tanács választással.

10

Kormányjelentés – II. Munkavédelmi érdekegyeztetés
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A kétféle képviselet megválasztása nem mindig történhet
egyidőben, mivel a Munka Törvénykönyve szabályai szerint országosan azonos időpontban megrendezett üzemi tanács választásokat első alkalommal 1993-ban tartották, míg a munkavédelmi képviselők első választása 1994-ben történt, mivel ebben
az évben lépett hatályba a munkavédelmi törvény (Az üzemi tanács mandátuma három évre, a munkavédelmi képviselőké négy
évre szól.)
1998. volt az az első „ideális” év, amikor az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselők
választása egyidőben történt, a következő években csak akkor, ha a megválasztott képviselőket
kell pótolni.
Munkavédelmi képviselők száma megyénként:
2004.
Megye

Baranya
Bács-Kiskun
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú−Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
Budapest
Összesen

Munkahelyek
száma, ahol
munkavédelmi
képviselőt választottak

Választott
képviselők
száma

6
19
8
9
9
5
3
8
3
10
7
6

10
31
8
9
15
5
3
12
3
12
10
9

13
7
6
8
5
5
9
146

21
17
12
8
5
5
59
254

2007.11
Munkahelyek száma,
Választott
ahol munkaképviselők
védelmi képszáma
viselőt választottak
7

8

7
2
1

7
2
1

7
2
2

7
2
2

5

6

5
38

7
42

2010. megint egy ilyen ideális év lesz, ősszel, amikor is az üzemi tanácsok, és a 2006-ban
megválasztott munkavédelmi képviselők mandátuma lejár, a munkavállalók egyszerre választhatják meg részvételi (participációs) és munkavédelmi jogaik képviseletét ellátó munkatársaikat.
A választás szabályai a Munka Törvénykönyvében találhatók, néhány speciális szabályt a mun11

2007−ben – felhasználva az üzemi tanács választások adta lehetőséget − ott választottak a munkavállalók munkavédelmi képviselőt, ahol lejárt a képviselők mandátuma, vagy eddig még nem választottak munkavédelmi képviselőt
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kavédelmi törvény is tartalmaz, ezeket részleteztük a VÉDD MAGAD (Munkavédelem a kereskedelemben) kézikönyv első kiadásában.
Reméljük, hogy minden munkahelyen, ahol a feltételek biztosítottak, a munkavállalók választanak üzemi tanácstagokat és munkavédelmi képviselőket! A KASZ – az előzőekhez hasonlóan –
minden segítséget megad szóbeli és írásos ismertetők formájában. 12

5. Speciális kereskedelmi munkavédelmi gondok
Jóllehet a kereskedelemben kevés a  halálos balesetek száma, de néhány eset – függetlenül attól, hogy melyik ágazatban történt − rávilágít arra, hogy bizony ezek az esetek megtörténhetnek egy üzletben, raktárban is. Itt van mindjárt egy szerencsétlenül járt targoncavezető, és
egy munkatársa halálát okozó targoncás esete:
A targoncavezető a rakodólapon kivitte az üzemből az elszállítandó árut és letette az út felületére, majd hátrafelé menetben kihúzta a rakodólap alól az
emelővillákat. A tolatással kanyarodó villástargonca ellensúlyának baloldali
része fellökte a villástargonca mellett beszélgető, a rakodási feladatoknál segédkező munkavállalót, aki bal boka környéki zúzódásos sérülést szenvedett.
Két héttel a baleset után a sérülés következtében kialakult tüdőgyulladás,
szeptiko-toxikus állapot miatti keringési és légzési elégtelenség okozta halálát.
Üzemcsarnokban a kijelölt úton egy targoncatolatás közben a munkavállalót elgázolta.
Ballábszár-törést, koponyasérülést szenvedett, 3 nappal később sérüléseibe belehalt.
Ismervén az OMMF megállapítását, miszerint különösen a nagy vásárlásokkal járó ünnepek előtt az ellenőrzések során azt tapasztalják, hogy sok munkáltató megszegi a
tárolás szabályait (túlzsúfolt a rakodótér, a raktár). Nem ellenőrzik rendszeresen
a targoncák állapotát, ezért nem veszik észre a rögzítő félek hibáit, hogy a munkavállalók „kiiktatják” a kulcsos indító készülékeket (a könnyebb indítás érdekében), hogy nem működnek a
hangjelző készülékek.
Szintén a targonca „villa-ágai” okoztak halálos balesetet egy raktárban 2005-ben:
A 4 m magas, könnyűfém-szerkezetes műtrágya raktárban targoncával rakodást végeztek. A targoncavezető az egyik alkalommal a tolatásnál nem engedte le szabályosan a
villaágakat. a villaág tetején lévő rács a ferde irányú tolatás során elérte a tetőszerkezetet, amibe beleakadt, jobbra eltolta a villaág tetejét, aminek következtében a targonca borulni kezdett. A targoncavezető leugrott, majd a villaágak irányában elkezdett szaladni. A
lendülettől előre esett és a villaág a dereka magasságában ráesett. Sérüléseibe még aznap belehalt.
Mint ismeretes, a munkáltatók alapvető munkavédelmi kötelezettsége, hogy munkavédelmi
szempontból „átvilágítsák” a tevékenységüket, azaz értékeljék a kockázatokat. Ez azt is jelenti, hogy a munkáltató kötelezettsége felmérni, milyen veszélyes az a tevékenység, amelyet nála folytatnak. Ezt kell tennie minden munkáltatónak, aki kereskedelmi vállalkozást működtet, munkavállalókat alkalmaz.
12

a KASZ honlapján – www.kasz.hu – most is megtalálhatók a munkavédelmi képviselőválasztás eljárásának dokumentálásához szükséges iratok (Szakmai segítségnyújtás menüpont alatt)
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Ha végigtekintjük, hogy milyen tényezők működnek közre egy−egy munkabiztonságot megingató veszély kialakulásában, azt is megláthatjuk, hogy milyen speciális munkavédelmi helyzet
az, amihez a kereskedelmi munkavállalóknak és munkáltatóknak alkalmazkodniuk kell.
Tipikus kereskedelmi munkabaleset okozója a használatos munkaeszközök közül a LÉTRA, amelyről leesnek, amely rádől az alatta, vagy
mellette állókra, de amely nélkül nehezen érhetők el a magasban lévő
tárgyak. Támasztó létraként használatos az ún. kétágú létra, mely igen
sok balesetet okoz a kereskedelemben (hiszen az átlagosnál gyakrabban használják), és mivel leggyakrabban nagyon rossz műszaki állapotban vannak, a balesetek
oka többnyire maga a létra, de nem egyszer a helytelen használat is.
Ugyancsak sok balesetet okoznak a gépekben a védelem nélküli, forgó alkatrészek, és néhány esetben a felszálkásodó felületek okoznak sérülések.
Ha áruval túlzsúfoltak a raktárak, ha figyelmetlen volt az a munkatársunk, aki
elhelyezte azokat − máris kész a munkabaleset, a tárgyak a legkisebb mozdulatra
ránk eshetnek.
A kényelmetlen mozdulatok és kényelmetlen testhelyzetek rendkívül veszélyesek, hiszen ezek számos esetben azonnal nem érzékelhető sérülés, megbetegedés okozói, figyelmen kívül hagyásuk évek múlva jelentkező tüneteket és
nem egyszer orvosolhatatlan elváltozásokat okozhatnak. Kényelmetlen mozdulatokat okozhat
egy túl szűk munkavégzési hely (pl. egy szűk pénztárfülke, információs pult, stb.), vagy egy
megbotlás, megcsúszás, rossz egyéni módszer (pl. egy mindig azonos módon ismétlődő
mozdulatsorban lévő hibát annak észlelése után sem iktatja ki), vagy egy rendetlen, elhanyagolt munkahely. (Sokszor előfordul, hogy a csillogó−villogó eladótér mögött elhanyagolt iroda,
raktár, és főleg szociális helyiségek található.)
A szakmai irodalom, mint stressz okozó tényezőt (stresszort) tartja nyilván a kereskedelmi munkavállalók tipikus munkavégzési körülményeként nyilván tartott változó munkahelyet.
Az alábbi tényezőket fizikai tényezőként említjük, ezek többsége nem jellemző veszélyforrás a kereskedelemben, sőt van, amelyik nem is fordul elő ebben az ágazatban, de a teljesség kedvéért érdemes megemlíteni ezeket:
– villamos hálózatok és berendezések, hordozható villamos munkaeszközök
– villamos földkábelek és légvezetékek
– elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás
– elektrosztatikus feltöltődés
– elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás
– zaj, infra- és ultrahang, lézerek használata
– nem megfelelő munkahelyi világítás
– mechanikai rezgés (például kéziszerszámok, járművek)
– szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok)
– túlnyomás alatt vagy kis nyomásban végzett munka
– kedvezőtlen időjárási feltételek
– vízen vagy víz alatt végzett munka
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Az alábbi fiziológiai, idegrendszeri és pszichés tényezők közül a legtöbb
jelen van a kereskedelemben is, és legtöbbször stresszorként13.
Munkajogi ügyekben jogi segítséget kérő kereskedelmi munkavállalók gyakran
panaszkodnak, hogy túlhajszoltak, hogy vezetőik velük való bánásmódját elviselhetetlennek tartják, testi panaszaik (fájdalmak, rosszul létek, stb.) akadályozzák őket a munkában. Leggyakrabban ezen panaszok mögött okként ott
találjuk
–
–
–
–
–
–
–
–

a nehéz testi munkát
nagy koncentrációt igénylő munkát
túl intenzív vagy egyhangú munkát
éjszakai munkát
egyedül vagy elszigetelten végzett munkát
személyek fenyegetéseit, támadását (erőszak)
a feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés szervezési hiányosságát, összehangolatlanságát, tisztázatlanságát vagy áttekinthetetlenségét, túl sok vagy túl kevés információt
emberi kapcsolati tényezőket (például kiszolgáltatottság, tévedések, rosszindulat,
passzív dohányzás, szexuális zaklatás, stb.)

Az egyéb tényezőként nyilvántartott tényezők közül kiemelendő a kereskedelemben − főleg
a kis- és közepes méretű munkáltatóknál – az oktatás hiányát, melyet persze más ágazatokban is jellemzőnek talált a munkaügyi ellenőrzés. Hasonlóan a többi ágazathoz, a kereskedelemben is sokszor hiányoznak a megfelelő, a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmassági vizsgálatok, és bizony sokszor hiányoznak a még oly kevés védőeszközök
is.
De ugyancsak gyakori hiba – és ezáltal gyakori veszélyforrás is − az
–
–
–
–

egészségügyi vizsgálat hiánya (pl. éjszakai munkát végző munkavállalók esetében)
az üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányossága
műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya vagy hiányossága
elsősegélynyújtás hiányossága

A kereskedelemben van két olyan foglalkozási megbetegedés, amelyeket ténylegesen jellemzőnek mondhatunk:
–
–

13

mozgásszervi megbetegedés (hát- illetve derékfájdalom, gerincsérv)
a munkahelyi stressz (amelyet nagyon sokszor nem így diagnosztizálnak, de alaposabb vizsgálat kimutatja, hogy a betegség oka valójában a stressz)

a munkahelyi stresszről és a mozgásszervi megbetegedésekről a későbbiekben külön fejezetben szólunk
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II.

A MUNKAVÉDELEM KONKRÉT GYAKORLATA A KERESKEDELMI EGYSÉGEKBEN

Európában a váz- és izomrendszeri problémák (musculoskeletal disorders, MSD-k) jelentik a munkához
kapcsolódó leggyakoribb problémát. Az Európai Unió munkavállalóinak közel 24%-a szenved hátfájástól, és 22%-uk panaszkodik izomfájdalmakra.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (angol rövidítése: OSHA, magyar népszerű elnevezése: Bilbao-i Ügynökség) is
foglalkozott a munkahelyen végzett kézi tehermozgatáshoz társuló veszélyekkel
és kockázatokkal. Megállapították, hogy a tehermozgatás két fajtája – a kézi és
a gépi tehermozgatás – közül az előbbi (kézi) módon mozgatják meg a különböző súlyú terheket az európai munkavállalók mintegy harmada.
Magyarországon a
kézi anyagmozgatás közben történik csaknem minden
harmadik baleset!

Az Ügynökség ún. Nemzeti Fókuszpontokat hozott létre, ez az Ügynökség hazai Irodája,
honlapja elérhető:
http://osha.europa.eu/fop/hungary/hu/
Érdemes „lapozgatni”, mivel az EU-OSHA honlapon össze vannak gyűjtve a helyes gyakorlatokra vonatkozó információk és példák, amelyek a következő típusokra oszthatók:
–
–
–
–
–
–
–
–

felügyeleti hatóságok és más szervek útmutatói és iránymutatásai
esettanulmányok
a munkahelyi kockázatok megelőzését célzó beavatkozás bemutatása
termékismertető (fizikai, kémiai és biológiai tényezők, a munkahelyen használható
egyéni védőeszközök, munkagépek és eszközök)
nemzeti vagy nemzetközi szabványügyi szervezetek által kidolgozott néhány szabvány
ellenőrző listák (például munkahelyi szintű ismétlődő tevékenységek)
adatlapok (például veszélyes anyagokra és zajos berendezésekre vonatkozóan)
emlékeztetők vagy zsebkönyvek, munkahelyi használatra szánt képzési információk (például munkavállalóknak szóló oktatófilm a kézi tehermozgatásról)

Az MSD kialakulására, veszélyeire hívta fel a figyelmet a 2007.

évi európai kampány témája:

„Legyen könnyebb a teher”14
Az MSD kapcsán felhívtuk a figyelmet a tehercipelés fő mozdulatsorára, amelyet – mi is, akár
más ismertetők – rajzzal illusztráltunk:

14

erről a VÉDD MAGAD kézikönyv első részében is szóltunk!
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A Bilbao-i Ügynökség jelentése szerint az MSD által a kézi munkát végzők a legveszélyeztettebbek, akár szakképzettek, akár szakképzetlenek.
A felső végtag megbetegedései inkább a nőket(!) érintik, mint a férfiakat
(főleg az általuk végzett munka jellege miatt). Az EU női dolgozóinak 35%-a
végez állandóan ismétlődő munkát, szemben az EU férfi dolgozóinak 31%ával
Az idősebb európai dolgozók több MSD problémáról számolnak be. Például,
a jelentett hátfájások EU átlaga 30%, 15-24 évesek esetében 25%; 55 évesek
vagy annál idősebbek esetében 35%. Sok idősebb dolgozó tölt hosszabb
időt MSD-veszélyes helyezetekben dolgozva. A másik jellemző ok, hogy
a munkát általában fiatal és egészséges férfi dolgozók számára tervezik meg
A bizonytalan állású dolgozók, mint például határozott időre szóló, vagy munkaerőkölcsönző cégek általi szerződéssel rendelkezők jelentősen többet vannak kitéve ismétlődő
munkának és fájdalmas/fárasztó munkavégzési helyzeteknek.
A kereskedelem mindennapjaiban a munkavégzés során vannak megkerülhetetlenül elvégzendő, veszéllyel járó feladatok. Vannak olyan műveletek, amelyeket automatikusan végeznek
el munkatársaink, más műveletek elvégzését előre átgondolják, megtervezik, és úgy kezdik
meg. Ez utóbbi esetben nagy esélye van annak, hogy elkerülik a veszélyeket, míg az automatikusan végzett munka során – sokszor a fokozott figyelem hiányában – történhetnek balesetek, vagy hosszantartó sérülések „szerezhetők” – pl. az MSD elnevezésű betegséget.
Automatikus mozdulatokkal járnak nagyon sokszor a különböző súlyú, méretű tárgyak, anyagok
(áru) egyik helyről a másikra való áthelyezése (rakodás, elhelyezés polcra, raktárba, stb.), a tehercipelés.

1. A helyes tehercipelés szabályai
a kézi tehermozgatás = egy vagy több munkavállaló által végzett tevékenységek egyike,
azaz a teher
– felemelése
– lerakása
– tolása
– húzása
– hordása
– mozgatása
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A kézi tehermozgatás könnyen okozhat hátsérüléseket (főleg, ha azt nem
megfelelő módon végzik), sőt a teher megnövekedésével nő a hátsérülések
kockázata is nő, ennek következtében
a váz- és izomrendszer folyamatos emelő/mozgató tevékenységek miatt fokozatos és
halmozódó állapotromlása, és ennek következtében fellépő és halmozottan jelentkező
elváltozások, pl. deréktáji fájdalom illetve
– akut sérülések, például balesetekből származó vágások vagy törések
léphetnek fel.
–

Az alábbi munkavégzéssel kapcsolatos tényezők okozhatnak elváltozásokat, megbetegedéseket:
– rossz testtartás(!)
– gyakran ismétlődő mozdulatok
– kézi erőkifejtés
– a kéz és kar vibrációja
– a testszöveteket érő közvetlen mechanikai nyomás
– hideg munkakörnyezet
– a munka szervezésének milyensége
– dolgozó által a munka megszervezéséről alkotott felfogás (pszicho-szociális munkatényezők)
A hátsérülés kockázata nő, ha a teher
túl nehéz: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát – egy 20-25 kg-os súly felemelése a legtöbb ember számára nehéz
– túl nagy: ha a teher nagy, az emelésre és hordásra vonatkozó alapszabályokat – azaz hogy a terhet a testhez a lehető legközelebb tartsuk – nem lehet betartani; az izmok így hamarabb kifáradnak;
– nehezen fogható meg: ez a tárgy megcsúszásához vezethet, és balesetet okozhat; az éles szélű vagy veszélyes anyagokat tartalmazó terhek a
munkavállalók sérülését idézhetik elő
– nincs egyensúlyban vagy instabil: ez az izmok egyenetlen terheléséhez és fáradtsághoz vezet, mivel a tárgy súlypontja messze esik a munkavállaló testének középpontjától
– nehezen hozzáférhető: nagyobb izomerőt igényel, ha kinyújtott karral vagy a törzs hajlításával vagy csavarásával kell a teherért nyúlni
– formája vagy mérete eltakarja a munkavállaló látóterét, így növeli a megcsúszás/megbotlás, az esés vagy az ütközés lehetőségét
ha a munkavállaló
– híján van tapasztalatnak, a képzésnek és feladatai ismeretének
– életkora miatt megnő a hátsérülés kockázat, mivel a tapasztalatok szerint a deréktáji
problémák kockázata az életkorral és a munkában eltöltött évek számával nő
– fizikai méretei − magasság, testsúly − és képességei – erő − megnövelik a tehercipelés hatásait
– már korábban is észlelt hátfájásokat
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Milyen tünetek utalnak hátsérülésre?
–
–
–

elsősorban a gerinc és a mellette levő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása,
bevérzése),
ennek nyomán tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegség kialakulása
deréktáji megbetegedések

A deréktáji megbetegedések közé tartoznak a csigolyák közötti porckorongok problémái,
mint például a sérvek és csigolyatest előrecsúszása, izom- és lágyszövet sérülések. Vizsgálatok kimutatták, hogy egészséges hát esetében a természetes öregedési folyamat mellett a munkahelyi (ergonómiai) tényezők is hozzájárulhatnak a deréktáji megbetegedésekhez,
vagy felgyorsítják a már sérült hátban meglevő elváltozásokat.
A rossz ergonómiai munkatényezők növelik a hátra nehezedő terhelést vagy igénybevételt.
Ez sok helyzetből következhet, például emelés, fordulás, hajolás, kényelmetlen mozdulatok,
nyújtózkodás és statikus testhelyzetek.
A csigolyák állapotáról készülhetnek röntgen− és egyéb felvételek, és így
kiderülhetnek pl. a csigolyák közti porckorongok megbetegedései, de az izomszövetek, lágyszövetek elváltozásai, sérülései nagyon nehezen deríthetők
fel.
Ahhoz, hogy az előzőekben felsorolt sérülések, megbetegedések illetve ezek kialakulásának
kockázata csökkenjen, többféle személyi és tárgyi, munkakörnyezeti, valamint szervezési feltételek megléte szükséges.15
Személyi feltételek:
– egészségügyi alkalmasság, megfelelő életkor
– a munkavédelmi, speciálisan a szállításra vonatkozó előírások ismerete
Tárgyi feltételek:
– megfelelő segédeszköz igénybevétele (emelőgépek)
– megfelelő védőeszközök használata
Munkakörnyezeti feltételek:
– megfelelő padozat és világítás
– ideális beltéri méretek
– megfelelő méretű közlekedési folyosók
Szervezési feltételek:
– megfelelő létszám a tevékenység biztosításához
– csoportos munkavégzés esetén a munkatevékenységet jól ismerő, megfelelő tulajdonságokkal rendelkező munkavezető kijelölése
– logisztikai módszerek alkalmazása

15

Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben − 2003. Népszava Könyv Kft. kiadványa, Szerkesztette: Dr.
Koch Mária
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Amennyiben a munkavállaló az anyagmozgatás során nem használ segédeszközt (mechanikus
vagy valamilyen energiaforrással működtethető gépet), feltétlenül be kell tartani az anyagmozgatás legfőbb szabályait.
A kézi anyagmozgatás legfőbb szabályait az elsősorban hátsérülések kockázatával járó
kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet tartalmazza.
A rendelet tartalmaz két fontos meghatározást is:
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;
Hátsérülés:
Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.
A munkáltató kötelessége, hogy műszaki megoldásokkal, vagy intézkedések megvalósításával
kiküszöbölje a kézi tehermozgatást, vagy ha ez nem valósítható meg, a rendelet 1.sz. mellékletében rögzített tényezők figyelembe vételével a lehető legkisebb mértékűre szorítsa a
kézi tehermozgatás eseteit.
Kézi tehermozgatás – különösen súlyos terhek kézi mozgatása – esetén 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. A munkáltatónak
ehhez a munkavégzés megkezdése előtt fel kell mérnie az adott munka jellegének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, és különösen a teher jellemzőit; továbbá megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebbre csökkentenie kell a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát. Ehhez
nyújt segítséget a rendelet 2. sz. melléklete, amely tartalmazza azokat az egyéni kockázati
tényezőket, amelyeket a munkaköri alkalmasság orvosi véleményezésekor a foglalkozásegészségügyi szolgálat, illetve a munka elrendelésekor a munkáltató figyelembe vesz.
Mindezek mellett a munkáltató kötelessége, hogy tájékoztassa a munkavállalókat – a munkavédelmi törvény erre vonatkozó előírásai16 szerint a teher súlyáról (tömegéről), egyenlőtlen tehereloszlás esetén a súlypontról vagy a teher legnehezebb oldaláról. Különösen fontos a munkavédelmi képviselők tájékoztatása és oktatása, továbbá konzultáció biztosítása, ha olyan tevékenységet folytat, amely elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatással jár. (A
munkavédelmi képviselők tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségeket is a munkavédelmi
törvény tartalmazza)

16

Munkáltatói tájékoztatási kötelezettség áll fenn, ha a munkavállaló munkába áll, ha a munkahely vagy munkakör
megváltozik, valamint ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megváltoznak, ha új technológiát vezetnek be. Kötelezettsége a munkáltatónak, hogy biztosítsa: a munkavállaló elsajátíthassák
a szükséges ismereteket, az erre irányuló oktatás megszervezése is munkáltatói feladat (Lásd: Mvt. 55. § (1) bekezdés)
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A rendelet 1. és 2. sz. Mellékletei olyan tényezőket vesz számba, amelyek figyelembe vétele elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkáltató helyesen alkalmazza a hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás szabályait17.
1. számú melléklet a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez
1. sz. melléklet
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.
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.
2. számú melléklet a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelethez
A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő egyéni kockázati tényezők
A munkavállaló megnövekedett hátsérülése kockázatával kell számolni, ha
a) fizikailag (a testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott tevékenység végzésére,
b) olyan gerincelváltozása ismert, amely a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent (spondylosis, Sheuermannbetegség, discopathia),
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 alkalmasság vizsgálata és véleményezése során különös figyelmet kell fordítani.

Rendkívül nagy szükség van arra, hogy a munkavállalók, akik terheket mozgatnak, elsajátítsák a
megfelelő anyagmozgatási technikákat, melyeket az egyes mozgatási feladatokhoz tervezetten az alábbiakban foglalta össze a Bilbao−i Ügynökség:
17

Ezért tartjuk szükségesnek a két mellékletet ebben a Kézikönyv–ben szó szerint beidézni
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Az emelés speciális szabályai
A teher emelése előtt meg kell tervezni a feladatot, és fel kell rá készülni:
– tudni kell, hogy honnan hova kell emelni a terhet
– ismerni kell a terepet, és meg kell róla győződni, hogy ahol ezt a feladatot végzi a
munkavállaló − akadálymentes legyen
– a terhet jól kell megragadni, megfogni
– meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló keze, a teher és az esetleges fogantyúk ne
legyenek csúszósak
– ha a munkavállaló valaki mással együtt emeli, mindketten legyenek tisztában a feladattal, mielőtt elkezdik.
A teher emelésekor a következő technikát ajánlott követni:
–

Lábait helyezze a teher két oldalára úgy, hogy a teste a teher fölött legyen (ha ez nem kivitelezhető, törekedjen arra, hogy a teste
a lehető legközelebb kerüljön a teherhez)!

–

Emeléskor használja a lábizmait!

–

Egyenesítse ki a hátát!!

–

Egyenes, lefelé fordított karokkal emelje fel és vigye a terhet!

–

A terhet húzza a testéhez a lehető legközelebb

A hát csavarását és hajlítását el kell kerülni!

Tolás és húzás
–

a tolást és húzást a test saját súlyával végezze; toláskor dőljön előre, húzáskor
dőljön hátra

–

biztosan álljon a talajon, hogy előre/hátra tudjon dőlni

–

kerülje a hát csavarását és hajlítását

–

az anyagmozgató eszközöknek legyen fogantyúja/markolata, hogy a kezével erőt tudjon kifejteni

–

a fogantyú a váll és a derék magassága között legyen, hogy megfelelő, nem megterhelő testtartással tudja tolni/húzni

–

az anyagmozgató eszközöket tartsák jól karban, hogy a kerekek mérete megfelelő legyen, és akadálymentesen guruljanak
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–

a padló kemény, egyenletes és tiszta legyen.

A fogantyú magasságának megváltoztatása ezeken a kocsikon javítja a testtartást, és csökkenti a tolásához szükséges erőkifejtést:
utána

előtte
előtte

utána

Más szabályokat kell követni, ha a munkavállaló egyedül emel terheket, mintha két vagy több
munkatárs együtt végez anyagmozgatást.

k) Az egy és többszemélyes anyagmozgatás szabályai:
–

nagy tömegű terhek megemelése előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell helyezni a lábakat, a gerincet (lásd az előzőekben ismertetett mozdulatsort)

–

nagy tömegű terheket csak lassú, egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni
–

a terhet mindig egész tenyérrel megmarkolva lehet megfogni
– a teher középpontja a legközelebb legyen a testhez

–

a terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon, vagy a
háton kell szállítani

–

a teher lerakás előtt meg kell győződni arról, hogy az biztonságosan lefektethető
– ajánlatos a lerakási helyre előzetesen alátéteket elhelyezni, hogy ne sérüljenek
meg az ujjak

–

hosszú tárgyak (csövek, rudak, állványok, stb.) szállítását háton vagy vállon ajánlatos
végezni úgy, hogy a tárgy elülső vége legalább 2 méterrel a padozat felett legyen és
ügyelni kell arra is, hogy a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez(!)

–

kizárólag szállító vagy rakodó eszközzel lehet emelni vagy szállítani a 200 kg (2 mázsa!) és ennél nehezebb terheket!

–

hosszú tárgyakat – segédeszköz nélkül – többen úgy szállíthatnak, ha
–

a szállítást végzők egy oldalon helyezkednek el, méghozzá magasság
szerinti sorrendben

–

az irányító személy a sor végén áll

–

szállítás előtt egyeztetik az útvonalat, a célpontot, a vezényszavakat

A helyes tehermozgatás szabályainak megsértése MSD kialakulásához vezet, amely
nem csupán az egyén számára jelentenek szenvedést és jövedelem-kiesést, de
a vállalkozások és a nemzetgazdaság számára is költségekkel járnak. Bár az MSD
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minden munkavállalót érinthet, a munkahelyi feladatok értékelésével, megelőző intézkedések
bevezetésével és ezen intézkedések tartós hatékonyságának ellenőrzésével mégis megelőzhetők.
A helyes anyagmozgatás (tehercipelés) a kereskedelemben is oda vezethet, hogy csökkentheti a sérüléseket, a megbetegedéseket, és így a munkából kieső napok számát, sőt elősegíthetik, a legnagyobb szolgáltatási ágazat munkavállaló ne kerüljenek ki idő előtt a munkaerőpiacról.
Ennek érdekében nemcsak a munkavállalók, de maguk a munkáltatók is sokat tehetnek, a
megfelelő tárgyi feltételek megteremtésével, a helyes ergonómia szerint szervezett munkával, a
munkavégzéshez szükséges munkakörülményekkel. Mindezt meg kell előznie a minden munkáltató számára kötelező, a saját tevékenység specialitásaihoz igazodó „kockázatfelmérés”−nek.
Megjegyezzük, hogy a munkaügyi Közlöny 2006. évi 4. számában az Országos Munkavédelmi
és Munkaügyi Főfelügyelet közzétette a ”M
Munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához” c. dokumentumot, amely sok
segítséget nyújt a munkáltatóknak a munkahelyi kockázatértékeléssel kapcsolatos feladataik
végrehajtásához18

18

Letölthető: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=221

2. A munkavállaló egészségét, testi épségét védő gépek és eszközök
A munkavégzés során a munkavállaló munkaeszközöket használ, illetve – ha szükséges,
egyéni védőeszközöket visel munkavégzés közben.
A kereskedelemben használt munkaeszközökre is vonatkozó szabályokat részletesen
ismertettük a VÉDD MAGAD kézikönyv első részében, ezért főbb szabályokat ismertetjük csak és bővebben ismertetjük a védőeszközökkel kapcsolatos szabályokat.

l) Kézi szállítóeszközök
Az előző fejezetben részletesen taglaltuk a segédeszköz nélküli anyagmozgatás szabályait,
ahol is ismertettük az alkalmazható és ajánlott technikákat és az anyagmozgatásnál betartandó szabályokat.
Vannak olyan helyzetek és elvégzendő munkafeladatok, amelyekhez mindenképpen igénybe
kell venni eszközöket is, melyek között vannak egyszerűbb szállítási eszközök és vannak
bonyolult gépek is.
Egyszerűbb szállítási eszközök az
egy− és kétkerekű talicskák
a kézi targoncák (az ún. molnártargoncák, vagy

a csúszdák,

molnárkocsik),

a létrák

Általában ezeket az egyszerűbb szállítási eszközöket használják Magyarországon, az esetleg előforduló más eszközök többnyire a gépesítéssel fejlődtek ki, és nem elterjedtek.
Az egyszerűbb szállítási eszközök használatának főbb szabályai:
–

úgy kell elhelyezni a szállítandó tárgyakat, hogy azok ne essenek le

–

a rakomány ne zavarja a kilátást!

–

a szállító eszközre előírt tömegnormákat (méret, súly, tömeg) be kell
tartani

–

a HASZNÁLATI UTASÍTÁST be kell tartani! (pl. ha a szállítóeszközt vonórúddal
látták el, akkor húzni kell, egyéb esetben a szállítóeszközt tolni kell

–

a csúszdák esetében ügyelni kell arra, hogy ha a lejtőszöget rosszul választjuk
meg, a súrlódás nem megfelelő lesz és ezért a teher végsebessége túl nagy lesz,
ami rendkívül balesetveszélyes. Ugyanakkor kis végsebesség miatt a teher megakad, a folyamat újra indítása okozhat balesetet

34
–

ahhoz, hogy a csúszdát újra lehessen indítani, megfelelő segédeszközt kell biztosítani (vagy megfelelő állást kell kialakítani)

–

vigyázni kell arra is, hogy a csúszdák oldala megfelelően legyen kiképezve, a szállítandó tárgy ki ne essen

–

ha a csúszda használaton kívül van, megfelelő védelmi eszközt (ajtó, rács,) kell
biztosítani, hogy még véletlenül se essen be se tárgy, se ember a szabadon álló nyíláson (megoldás lehet az is, ha használat után a csúszdát szétszerelik)

–

olyan méretű csúszdát kell alkalmazni, hogy a végét is beláthassa annak kezelője,
és megfelelően felkészülhessen a tárgy fogadására

m) Gépi szállítóeszközök
Ha nagyobb tömegű (méretű, vagy súlyú) árut kell szállítani, már nem elég egy vagy két
ember ereje, szükség van gépekre is.
A gépek alkalmazása azonban megnövelheti a balesetek veszélyét, az alkalmazott
energiaforrások (pl. villanyára), a nagyobb teljesítmény (gyorsabb forgás, haladás,
stb.); a gépek ára pedig befolyásolja a beszerzésükről, vagy a kezelésre való betanításról
szóló döntést is.
A gépi anyagmozgatás során használatos eszközök:
–

gépi meghajtású targoncák

–

emelőasztalok
– szállítószalagok

A targoncákról a VÉDD MAGAD kézikönyv első részében részletesebben szóltunk,
ezek a nagy tömegű terhek szállítására alkalmas gépek amellett, hogy csökkentik a nehéz fizikai munkát, elősegítik a korszerű anyagmozgatás feltételeinek kialakítását, rendkívül veszélyesek is lehetnek, ezért kezelésüket szigorú szabályok teljesítése mellett
lehet csak megkezdeni és folytatni. Az a kereskedelmi munkavállaló, aki pl. a raktárban
targoncát kezel, külön képzésben részesül, a képzés végén szakképesítést kap (targoncavezető lesz). Csak ennek birtokában szállhat targoncára!
A legtöbb baleset a targoncával kapcsolatosan akkor következik be, ha
–

a nyomásszabályozó szelep nem megfelelően működik, legtöbbször elállítódik

–

indítókulcs kiiktatásával indítják a targoncát

–

a targoncáról hiányzik a féklámpa, a helyzetjelző, világítás, vagy más fontos alkatrész
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–

nem működik a hangjelzés

–

villarács, vagy tetőrács nem védi a targoncavezetőt a magasról leeső tárgyak ellen

–

nem megfelelő a kerekekben az abroncsnyomás

–

hiányoznak a közlekedési utak jelzései

–

nincs kiképezve a targoncát vezető személy (jogosulatlan használat!)

Az emelőasztalok a teher függőleges vonalú mozgását és közben vízszintes helyzetben tartását végzik, csuklós mechanizmussal működő emelő berendezések, melyet
szintén csak megfelelő szakképesítés birtokában lehet kezelni.
Az emelőasztalok speciális előírása, hogy legalább 15 cm nagyságú betűkkel fel kell írni
az asztalra az alábbi szöveget:
„Ameddig az emelőasztal nincs mechanikusan rögzítve, alá lépni tilos!”
El kell helyezni egy, a személyek belépését megtiltó piktogramot is:
Fel kell tüntetni továbbá a HASZNÁLATI UTASÍTÁS-ban megjelent mozgatható teher tömegét, illetve azt is, ha az emelőasztal nem emelhet személyeket (ki kell írni szöveggel
vagy jelölni kell egy erre alkalmas piktogrammal)
A szállítószalagok hevederes, folyamatos működésű, anyagmozgatású gépek, amelyek
darabáruk szállítására szolgálnak. A raktáron belüli szállítást általában ún. léces szállítószalaggal oldják meg. A legtöbb balesetet az okozza, ha a szállítószalag működés közben „b
behúzza” a hozzáérő, ráeső tárgyakat, ezért megfelelő védelemmel (korláttal, peremmel) kell ellátni ezeket a berendezéseket.

n) A kereskedelmi eladótérben használatos eszközök
A kereskedelmi munka alaptevékenysége az áruk eladása egy mindenki számára nyitva álló
helyiségben, az eladótérben. E tevékenység során a munkavállalók (eladók) számos speciális vagy többnyire a mindennapok során mások által is használatos eszközzel dolgoznak. Ezek az eszközök annyiban balesetveszélyesek, amennyiben a használat során nem
tartják be a szabályokat, de egyéb külön képesítés, külön ismeret általában nem szükséges.
Újabban nagyon elterjedtek azok az eladási technikák, amelyek fő jellemzője, hogy az árut a vevő előtt „fejezik be” (amennyiben ezt az áru természete ezt lehetővé teszi), vagy a vevő kérésének megfelelően darabolják
és csomagolják (a húsáruk esetében ez nem újdonság). Mindehhez
a legtöbbször használt eszközök a kés, illetve az olló (számos
egyéb eszköz közül azért emeltük ki ezeket, mert vágni és szúrni lehet velük, ezért
nagyon balesetveszélyesek)
A különböző célokra használt számos kés közül úgy kell kiválasztani, amit a munkavállaló
használ, hogy az se a munkavállalót, se környezetét ne veszélyeztesse.
Ha a kést csomagolások felnyitására (kötőző zsinór elvágására, kartondobozok felvágására használják, a balesetveszélyt csökkenti, ha a pengét automatikus pengevédővel látják el. Nagyon fontos, hogy a késeknek biztonságos nyele legyen, amit ergonómiai szem-
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pontokból is ajánlatos megtervezni – a kényelmes fogás és a sérülések elkerülése érdekében.
Ha többféle és a munka természetéhez igazítottan éles kést kell használni, gondoskodni
kell a megfelelő tárolásról is (egy mágneses tartó kitűnően megfelel erre a célra), és arról,
hogy a kést használat után azonnal elzárják.
Az élelmiszer−kiskereskedelemben előírt szabályok szerint darabolnak, illetve szeletelnek
húst, itt a műveletek elvégzésére szolgáló kés−alátétekre vonatkozóan kell néhány alapvető szabályt betartani:
–

a késalátétet nem szabad a munkaasztal felületénél mélyebbre helyezni

–

a késalátétnek nem szabad csúszkálnia

–

ha hústőkét is kell használni, annak simának és hézagmentesnek kell lennie
(nemcsak higiéniai okokból)

Az ollót is – mivel ez is éles, és alkalmas sérülések okozására – el kell látni élvédő tokkal,
ez megakadályozza, hogy senkit se érjen baleset. (Ugyanakkor védi az ollókat is a sérüléstől
és hosszabb ideig tartja azokat élesen).
Különböző ládák és dobozok kinyitásához segédeszközként csak olyan eszköz használható, amely önmagában is biztonságos, mert elvágáskor megakadályozza a kötőző eszköz hirtelen elpattanását, kivágódását.
Néhány kisgép is használatos az eladótérben:
–

szeletelőgép

–

− ventilátor

az áru pénztárhoz való vezetésére szolgáló szállítószalag

Valamennyi élelmiszeripari szeletelő gépre vonatkozó közös szabályok:
–

az ún. körkések úgy helyezkedjenek el a gépen, hogy a kezelő végtagjai ne kerüljenek veszélybe, ne szoruljanak be a gépszán részeibe (ha szános szeletelő gépet
használnak)

–

különösen nagy a veszély, ha a sok használat miatt a körkés éle elvékonyodik, sőt
„elfogy” és a kés átmérője csökken, ennek következménye, hogy megnő a rés a védőburkolat és a kés éle között – ez csonkulásos balesetet okozhat! Ezért kell gyakran
cserélni a késeket.

–

gép villamos kábeleit úgy kell elhelyezni, hogy ne botoljanak el bennük

–

a gép kezelője ne tudjon közvetlenül érintkezni a feszültség alatti
részekkel, így elkerülhető a villamos áramütés veszélye

–

a villamos kábelek ne legyenek sérültek!

–

a szeletelő gép stabilan álljon a munkaasztalon, használat közben ne csúszkáljon
az asztalon, és ne billenjen fel

–

mindezek betartása érdekében csak olyan szeletelő gépet szabad megvásárolni,
amely rendelkezik gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és magyar nyelvű
üzemeltetési utasítással (remélhetőleg egyetlen munkáltató se a piaccsarnokban
szerzi be munkagépeit…)
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A ventilátor – a klímaváltozás miatt – egyre elterjedtebb, ahol nincs klímaberendezés, még
mindig a legjobb megoldásnak tűnik a kánikulában. Néhány egészségügyi kedvezőtlen hatása mellett megnő a baleset veszélye, ha nem megfelelően használják. A helyiségek, gépek szellőztetésére, hűtésére akkor alkalmas egy ventilátor, ha teljesítménye olyan mérvű,
hogy biztosítja a meleg és hideg levegő cseréjét. Nagyon ügyelni kell arra, hogy a ventilátorok lapátjait érintés ellen védeni kell (a legtöbb ventilátor lapátjait rácsos védőtokkal
látták el) úgy, hogy megfelelő magasságban helyezik el a védőrácsot vagy védőburkolatot. Gyakori probléma, hogy hiányzik a hűtő aggregátor ventilátorának védőburkolata.
Az áru pénztárhoz való vezetésére szolgáló szállítószalag ne csak az ergonómiai szempontoknak feleljen meg, de
annak a szempontnak is, hogy a használata során se a
pénztáros, se a vevő ne sérüljön meg.

Általában a vevők rakják fel az árukat a szállítószalagra, és csak akkor marad a bevásárló
kosárban az áru, ha tömegénél fogva nem fér fel a szalagra. Ha az áru az 5 kg-ot meghaladja, akkor bizony ülve nehéz megmozgatni és a nem minden vevő tud felemelni ilyen nagy
súlyt. A szállítószalag és a görgősor megkönnyíti a regisztrálást, az árukód leolvasását, mert az áru egy gombnyomásra „odagördül” a pénztáros közelébe – de még így is rendkívül nagy a pénztáros terhelése!
A terhelés azzal is csökkenthető, ha a sz
zállítószalag és a pénztáros munkafelülete
(pénztárgép billentyűzete, pénztároló kazettája) közötti szög minél kisebb. Csak akkor legyen a szállítószalag egyvonalban a bevásárlókocsi rakfelületének magasságában,
ha az áruk között sok a nagytömegű, nehéz áru (Néhány igazán vevőbarát nagyáruházban
láthatunk ilyen megoldást).
A megelőzést szolgálja, ha a szállítószalag megfelelő méretű, se nem túl nagy (mert akkor vevőnek, pénztárosnak a szalag fölé kell behajolnia, hogy megfogja az árut) és se nem
túl kicsi, mert akkor lelóg a szalagról, és ráeshet az ott tartózkodókra.

o) Védőeszközök, védőruhák a kereskedelemben
A kereskedelemben használatos védőeszközök/védőruhák esetében is fontos meghatározni,
hogy milyen eszközök, öltözékek szolgálnak kifejezetten a védelemre. A VÉDD MAGAD kézikönyv első kötetében már ismertettük a védőeszközök/védőruhákra vonatkozó ismereteket, elsősorban abból a szemszögből, hogy ezt a munkáltató kötelezettségeként jelöltük
meg.
Az alábbi táblázat összefoglalja a védelmet igénylő testrészeket, és a hozzájuk társuló
védőeszközöket:
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NÉHÁNY VÉDŐESZKÖZ LEÍRÁSA, CSOPORTOSÍTÁSA
(EVE-JEGYZÉK)19

Fej
Hallás
Arc
Szem
Légutak
Kéz
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

Mivel a gyakorlatban még mindig sokszor előfordul, hogy a munkáltatók és a munkavállalók is összetévesztik a munkaruhát és a védőeszközöket, úgy véltük, hogy a VÉDD
MAGAD második kötetében a védőeszközök/védőruhákról szólván meg kell ismételni az
összehasonlítást.
A munkavédelmi törvény nagy hangsúlyt fektet az egyéni védelem megkövetelésére,
a és a 18. §−ban kimondja, hogy
„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.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése
helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat. „

Az egyéni védőeszközt tehát a munkáltatónak természetben kell biztosítania, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb
megváltást a munkavállalónak nem adhat. A munkavállalók részére
csak olyan egyéni védőeszközök adhatóak ki, amelyek rendelkeznek
a szükséges megfelelőségi tanúsítással.

A megfelelőségi tanúsítvány a foglalkoztatás politikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele, az
adott munkaeszköz megfelelőség-vizsgálatán alapuló, vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.

19

Népszava Könyvkiadó – „Munkavédelem munkavállalóknak” sorozat 2003. – A munkáltatók legfontosabb
munkavédelmi feladatai c. füzete alapján
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EK megfelelőségi nyilatkozat:
a gyártó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselője írásbeli
nyilatkozata arról, hogy a gép vagy a külön forgalmazott biztonsági berendezés megfelel a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak.
EK típusvizsgálati tanúsítvány: a tanúsító szervezet által kiadott dokumentum annak
igazolására, hogy a gép vagy biztonsági berendezés típusmintája a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak megfelel
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza20

– az egyéni védőeszköz EK- megfelelőségi nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának

– az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, és a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.
A munkavédelmi törvény a megelőzés fokozatainak elve alapján határozza meg az
egyéni védőeszköz alkalmazhatóságát. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés megvalósításakor általános követelményként köteles a munkáltató figyelembe venni a kollektív műszaki védelem elsőbbségét az egyéni védelemhez képest. Ezzel összhangban a munkavédelmi törvény konkrét követelményt is megfogalmaz:
–

Ha a munkahelyre előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag
megoldhatatlan, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt
alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni, elsősorban légzőszerveket
védő eszközt kell biztosítani
–

A szabadtéri munkahelyen − műszaki megoldásokkal,
munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal − gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről, körülmények ismeretében a munkáltató
dönt az alkalmas intézkedésről

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve
a hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem oldható meg akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések
- szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani.
Mivel a munkáltató kötelezettsége, hogy értékelje a munkavállalókat veszélyeztető kockázatokat, ha kell, műszeres vizsgálatokkal támasztja alá egy−egy
optimális védőeszköz kiválasztását. Munkáltatói feladat felkészülni tűzre,
és egyéb katasztrófára, a védelmi feladatok ellátására kioktatni a munkavállalókat, meghatározni a védelemben résztvevők létszámát, biztosítani számukra a szükséges védelmi eszközöket.
A váratlan eseményekre valóban fel kell készülni, de a munkáltató a mindennapi tevékenység ellátása során köteles ellátni munkavállalóit megfelelő védőeszközökkel, mely
feladat első lépése, hogy meg kell határozni a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni
védőeszközöket. Következő lépésként a munkavállalókat el kell látni ezekkel a védőeszközökkel, ez azt is jelenti, hogy meg kell találni azokat a logisztikai megoldásokat, melyek
20

Az előzőeknek megfelelően kiadott, az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
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biztosítják azt, hogy minden újonnan belépő munkavállalót ellássanak ezekkel a védőeszközökkel. Végül a munkáltató kötelezettsége az is, hogy szigorúan és következetesen
megkövetelje munkavállalóitól a védőeszköz használatát. A munkavállalókat ki kell oktatni
az egyéni védőeszközök használatára, melyet elsősorban az adott eszköz tájékoztatója alapján történik: A tájékoztató tartalmazz a védőeszköz tárolására, kezelésére, karbantartásár,
tisztítására, időszakos felülvizsgálatára vonatkozó tudnivalókat.
A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő
higiénés állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását, azaz a védőeszközök a rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban tartását.
Az egyéni védőeszközre vonatkozó részletes előírásokat a
munkavédelmi 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 tartalmazzák.
Egyéni védőeszközök esetében a követelményekre, vizsgálatokra és a megjelölésre vonatkozó előírásokat elsősorban a honosított harmonizált szabványok tartalmazzák. Ezeket a szabványokat az európai szabványügyi szervezetek fogadják el műszaki leírás formájában, amelynek hivatkozási számát az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos
Lapjában kihirdeti, és amelyet nemzeti szabványként közzétesznek az
alkalmazó országban.
A honosított harmonizált szabványok jelentős része nemzeti szabványként jelenik meg. A nemzeti szabványok hazai kidolgozás esetén MSZ
jelzettel, az átvett (honosított) szabványoknál pedig az eredetre utaló kiegészítő pl. MSZ EN, MSZ ISO jelzettel kell ellátni.
A szabványok követése önkéntességen alapul, de az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében meghatározott és teljesítendő munkavédelmi feladatok során előírható munkavédelmi szempontok érvényesítése során a munkáltatótól megkövetelhető az érvényes szabványok betartatása, különösen, ahol a veszélyek felmérhetők és azonosíthatók.
Az egyéni védőeszköz megfelelőségi nyilatkozata, típusbizonyítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségbiztosítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikai és
munkaügyi miniszter az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben
határozza meg. 21
Mindezen szabályok betartása és betartatása érdekében a munkáltatóbak kell írásban
meghatározni
az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét,
ennek a feladatnak az ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

21

ról

18/2008.(XII.3) SZMM sz rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításá-
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A munkáltató köteles munkavédelmi törvény előírásainak megfelelő
képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, akinek feladata különösen az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása.
A munkáltató – szakmai felelőse által− köteles a munkahelyet, az
egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető
munkáltatónak soron kívül megvizsgálni, ha az a rendeltetésszerű
alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.
Ha az egyéni védőeszközzel történt munkabaleset, a megfelelőséget mindenképpen
vizsgálni kell. Meg kell állapítani, hogy a fennálló kockázatok ellen a megfelelő védőeszközt biztosították-e, azt rendeltetésszerűen használták-e, hogy a védőeszköz a védelmi képességét megőrizte-e. Meg kell vizsgálni, hogy a munkáltató elkészítette−egyéni védőeszköz juttatás belső rendjét, megfelelő szakszerűséggel választotta-e ki a védőeszközt, illetve
a védőeszköz használata szakszerűen történt-e.
Ha a védőeszköz működésképtelen (alkalmatlan), illetve hiányzik, a munkavállaló élete,
egészsége vagy testi épsége érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek van kitéve, mely
helyzetben
– a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést
– munkavédelmi bírság alkalmazható
A munkavédelmi képviselő is jogosult meggyőződni a munkahelyeken az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, így különösen: a munkahelyek, a munkaeszközök és
egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, szakszerű használatáról.
Az OMMF területi felügyelőségeinek a munkahelyre kiterjedő ellenőrzési jogosultsága között kiemelt feladat az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésének vizsgálata, melynek során a felügyelő első fokú hatóságként jár el, és jogosult felfüggeszteni a munkaeszköz és egyéni védőeszköz
működését, használatát, ha az nincs ellátva a jogszabályi előírásoknak megfelelő tanúsítvánnyal akár azonnal is (ez pedig a munkatevékenység felfüggesztését is jelenti). Az
OMFF jogosult munkavédelmi bírságot kiszabni az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a
munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval
szemben.
Az egyéni védőeszközök tanúsítását kategóriáik szerint eltérő követelmények határozzák
meg. Az egyéni védőeszközöknek 3 kategóriája van,a kategóriába sorolás szempontjai:
1. kategória: a védelmi szint,
2. kategória: a védelmi szint megítélhetősége,
3. kategória: a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, a megjelenési forma.
Az 1. kategóriájú védőeszközöket a gyártó tanúsíthatja EK megfelelőség nyilatkozattal az
EU országaiban, ellenkező esetben a védőeszközt legalább 2. kategóriába tartozónak kell
tekinteni, és annak megfelelően kell eljárni.
A gyártó köteles a 3. kategóriába tartozó védőeszközök esetében a gyártási folyamata
végén a terméket termékellenőrzés alá vetni, vagy teljes minőségbiztosítási rendszert
működtetni
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Az egyéni védőeszköz védelmi jellemzői*

Védőeszköz védelmi szint
védelmi osztály
védelmi képesség
annak a kockázati
tényezőnek a típusa,
amely ellen a
védőeszköz
védelmet nyújt.

védelmi fokozat
adott típusú kockázati
tényező viszonylatában
megvalósított védelem
mértéke a
védelmi osztályon
belüli vagy attól
független besorolás
szerint

adott típusú kockázati
tényezőnek jogszabályban,
illetve honosított
harmonizált szabványban
vagy tagállami nemzeti
szabványban meghatározott
mértékével szemben a
védőeszközzel
megvalósítható védelem.

* A táblázat a Munkavédelmi Képviselők honlapján jelent meg, szerzője: Eőry Tiborné
(http://www.mvkepviselo.hu/vedoeszkoz.html )

Az EK típusvizsgálatot a kérelmezőnek kell kezdeményezni, és a kérelmet csak egyetlen
vizsgáló szervhez lehet benyújtani. 22 Kijelölt vizsgáló vagy tanúsító, illetőleg ellenőrző szervezet: a megfelelőség értékelési eljárásban vizsgálói, tanúsítói, illetőleg ellenőrzési tevékenység végzésére Kijelölő Okirattal rendelkező szervezet.
A kijelölési eljárást az OMMF keretében működő Kijelölést Előkészítő Bizottság végzi,
a Kijelölő Okiratot a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az OMMF elnöke útján
adja ki.23
Egyéni védőeszközök megfelelősége
tanúsítása

18/2008. (XII.3)SZMM
rendelet
EU tagállami
gyártó

Mvt. 18. §

1. kategória
EK-megfelelőségi
nyilatkozat

OMMF
18/2008. (XII.3)SZMM
rendelet 17/2008. (XII.

Munkáltató

!

Tájékoztató és
csomagolás
kötelező pótlása

Forgalmazó

(a gyártó is lehet)

3.) SZMM

EU-n
kívüli
2010.03.17.
gyártó

22

Bejelentett szervezetek
EŐRY jogosultság
TIBORNÉ
EU szintű

EK-típustanúsítvány
39

17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és bejelentésének részletes szabályairól
23
A táblázat szintén a Munkavédelmi Képviselő honlapján jelent meg, szerzője: Eőry Tiborné
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Néhány fontos, a kereskedelemi munkavállalóknak ajánlott egyéni védőeszköz:
1. amennyiben a munkavállaló kényszerű és szokatlan helyzetben kénytelen
munkát végezni, ajánlatos a testhelyzetből adódó elváltozások ellen, a test nyomás
alá vont pontjait (derék, térd, könyök, stb.) védőeszközzel védeni:

derékövek

térdvédők

2. A különböző mértékű, erősségű külső behatások okozta sérülések, ártalmak (nagyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet, áramütés, fémolvadék−fröccsenés,
stb. ellen nyújtanak védelmet a sisakok, védőszemüvegek,
hallásvédők:

3. Általában a kereskedelemben használatos védőeszközök/védőruhák:

fehér köpeny

védőruha

hűtőházi ruházat

védőcsizma

lánckesztyű

lánckötény

villanyszerelő cipők
gumikesztyű
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Az APEH 2009 januárjában közzétett adózási kérdésre adott válasza segít annak eldöntésében, hogy a csak a munka elvégzésekor viselendő öltözék munkaruhaként
elszámolható-e:
Munkaruházati termék juttatása, kihordási időn belüli térítési kötelezettség
2009.01.07.
[szja-törvény 1. számú melléklet 8.24. pontja]
A munkáltató köteles a munkavállalónak munkaruhát biztosítani abban az esetben, ha az a
munka során elhasználódik, nagymértékben szennyeződik. Számos munkáltató a munkaruha juttatását kihordási időhöz köti, azaz az ilyen munkát végző munkavállaló ruháját a kihordási idő végeztével automatikusan cserélik. Kérdésként merül fel, hogy amennyiben a
munkaviszony megszűnik, és a munkavállaló a kihordási idő kitöltése nélkül megtarthatja a
munkaruhát, keletkezik-e valamilyen adókötelezettség. Adómentes természetbeni juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállalónak adott munkaruházati termék akkor, ha
az megfelel a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) 8.24. és 9.2. pontjaiban foglalt feltételeknek (így például abban az esetben, ha a munkaruházati termék használata nélkül a ruházat nagymértékű szennyeződése vagy gyors elhasználódása következik be).
A fentiek szerint történő munkaruházati termék juttatás tehát adómentes. Az, hogy a kihordási időn belül történő munkaviszony-megszűnés esetén a munkavállalónak van-e térítési
kötelezettsége, adójogilag a juttatásával már nem függ össze.
Ha a munkáltató a kihordási idő alatt megszűnő munkaviszony esetén a munkaruhát a
magánszemélytől nem követeli vissza, annak adójogi következménye nincs. Abban az
esetben, ha a munkáltató a fentiek szerint jár el azzal a különbséggel, hogy a munkaszerződés vagy kollektív szerződés alapján a munkavállalónak a munkaviszony megszűnése
esetén a kihordási idő hátralevő részének arányában meg kell térítenie a ruha beszerzési
árának megfelelő részét, akkor ez a – munkaviszonyból eredő – térítési kötelezettség a
személyi jövedelemadó oldaláról szintén nem bír jogkövetkezményekkel. A megtérített öszszeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77. § (1) bekezdése alapján a munkáltató
társaság egyéb bevételének minősül.
Adófizetési kötelezettség abban az esetben keletkezik például, ha annak ellenére, hogy a
munkaszerződés, kollektív szerződés, belső szabályzat kimondja a fizetési kötelezettséget,
a munkáltató attól eltekint. Ekkor az elengedett követelés munkaviszonyból származó jövedelemként adókötelessé válik

A személyi jövedelemadó törvény az adómentes juttatások között sorolja fel24a munkaruházati termékeket:

24

–

a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt
módon és feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint tartozékai

–

az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme,
a munkakörén, feladatainak ellátásán kívül hordott ruházatának megóvása céljából az adott munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a
körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása következik be;

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 1. sz. Melléklet. 9.2. pontja
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–

az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai

–

a közúti közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,

–

a vízi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó
munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a hajózási vállalat vezetésében a forgalmi, kereskedelmi és a közönségkapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben,

–

–

a légi közlekedés területén az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó
munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben,

–

a posta és távközlés területén az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást
igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben,

–

a vízügy területén a gát- és csatornaőri munkakörökben, valamint
a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben;

a kifejezetten jelmezszerű öltözet (így különösen: a kosztümös színielőadások
jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, kegyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai,
amely az adott munkaköri feladat ellátásán kívüli viseletre alkalmatlan.

Tovább árnyalja a megítélést, ha sorra vesszük azt a listát is, amelyben azok az eszközök
találhatók, amelyek nem minősülnek védőeszköznek – a 2/002 (II.7.) SZCSM rendelet
szerint:

25

–

a fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelékében szolgálatot teljesítő személyek
számára kifejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök (pl. sisakok, pajzsok)

–

támadók elleni önvédelmi célra készült eszközök (pl. aeroszolos
spray, támadás-leszerelő eszközök)

–

magánhasználatra fejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök,
amelyek időjárás (pl.: időjárás elleni fejvédelem, ruházat, cipő,
csizma, esernyő), pára és víz (pl. mosogató kesztyű), meleg (pl.
kesztyű) hatása ellen kerültek kialakításra

–

a hajók és légi járművek utasai részére kifejlesztett védelmi és mentőeszközök,
amelyek nem állandó viselésre készültek

–

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást
végző mentőszolgálatok által használt felszerelések

–

a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek védőeszközei

–

a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés;

–

a sportfelszerelés és sporteszköz

–

az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz

–

a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított eszközök25

Jelenleg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt további esetek

46

–

a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének
védelmére terveztek, illetve vizsgáltak

A munkaruha és védőruha, valamint a munkarend illetve egyenruha megkülönböztetése
mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára kulcskérdés, és nem egyszer viták
gerjesztője, éppen ezért nem először foglalkozunk ezzel e kérdéssel. A VÉDD MAGAD első
kötetében közzé tettünk egy táblázatot, amely egymás mellett mutatta be a munkaruha
és a védő ruha jellemzőit, amely szintén segítség lehet munkáltatóknak, munkavédelmi képviselőknek és szakszervezeteknek a kollektív szerződésben történő rögzítés, az ellenőrzés,
az igényérvényesítés szempontjából.
Ez a táblázat ma is időszerű, ezért az alábbiakban megismételjük.
MUNKARUHA és VÉDŐESZKÖZ – juttatásuk szabályai26
MUNKARUHA
MUNKÁLTATÓ EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZATA VAGY KOLLEKTÍV
SZERZŐDÉS ALAPJÁN

Juttatása kollektív szerződés
történik

27

szerint

Munkavédelmi minősítése nincs

Használata nem igényel orvosi vizsgálatot
Használata nem igényel oktatást, betanítást
Kihordási ideje van (kihordási idő meghatározása a kollektív
szerződésben történik)
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

26

VÉDŐESZKÖZ

MUNKAVÉDELEMRŐL SZÓLÓ 1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY

Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni mun28
kabiztonsági szaktevékenység keretében
Juttatásáról a kockázatértékelés alapján kell dönteni – Mvt.
54. § (2) bekezdés
Munkavédelmi minősítésre kötelezett (2/1995. (I.6.) MüM
rendelet, 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 elrendelésénél szempont lehet
Használata oktatást, betanítást igényel
Kihordási idő nincs meghatározva, addig kell hordani, amíg
el nem használódik, védelmi képességét 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
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

Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben − 2003. Népszava Könyv Kft. kiadványa, szerkesztette: Dr.
Koch Mária
27
Hozzá kell tenni, hogy a munkáltató munkaszerződésben is rögzítheti a szociális juttatásokat, illetve a munkaruha biztosítását, a kihordási időt, de ez megállapodás kérdése
28
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
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3. A munkahelyi stressz, mint elsődleges, de rejtett megbetegedési ok
A stressz az élet sava–borsa" – írta Selye János a Magyarországon
1976-ban megjelent „S
Stressz distressz” nélkül című könyvében. A
stressz elmélete szerint minden élőlény általános vészreakcióval
válaszol az őt ért fenyegetésekre. Selye úgy vélte, bármilyen külső
hatás, amely a szervezet egyensúlyi állapotát veszélyezteti, olyan folyamatokat indíthat el, amelyek igyekeznek helyreállítani a megbillent egyensúlyt.

p) A stressz jellemzői
Elképzelhető, hogy a stressz lehet ártalmas is, és mindig betegséget okoz, mely változata a
stressznek – a sok közül − ártalmas?
Ha Selye János elméletét elfogadjuk, rögtön látjuk, hogy a stressz teljes kiiktatása az emberiség kihalásához vezetne, és persze az is igaz, hogy nincs stressz mentes élet és az is ismeretes, hogy nemcsak negatív stressz létezik. A stressz ugyanis alkotó energiáink forrása, cselekvésre ösztönöz, és segíti küzdelmeinket. Segít abban, hogy sportversenyeken
induljunk (és nyerjünk), hogy előadásokat tarthassunk, szerelmesek legyünk, mert a szervezetet tevékenységre, teljesítményre, felfokozott érzelmekre sarkallja.
Ám a túlzott és ellenőrizhetetlen (elszabadult) "rossz" stressz felmorzsolja energiáinkat, tönkreteszi kapcsolatainkat, karrierünket, aláássa az önbizalmunkat és károsítja egészségünket. Az emberi viselkedést vizsgáló tudományok szerint nemcsak az a fontos, hogy mi
történik az emberrel, hanem az is, hogy a történteket hogyan éli át. Az, hogy miként
hatnak rá egyes helyzetek, elsősorban attól függ, hogyan gondolkodunk ezekről, milyen jelentést tulajdonítunk nekik, és hogy képesek vagyunk-e befolyásolni az eseményeket.
A döntő tehát nem maga a stressz, hanem az, hogy valaki hogyan birkózik meg a
stresszel. Betegség rendszerint akkor alakul ki, ha az egyén "feldolgozási technikája"
hibás, túlzott, vagy nem felel meg a megoldandó problémának. Sajnos, manapság egyre
többször diagnosztizálnak stresszel összefüggő pszichoszomatikus betegségeket, de
az emberek többsége még mindig nem hiszi el, hogy egészségromlása összefügg lelkiállapotával.
Az állandó versenyhelyzet, az elfojtott indulatok, az időzavar például mind–mind a szimpatikus idegrendszer aktiválódásához, és ezen keresztül magas vérnyomáshoz, infarktushoz, tehát szív– és érrendszeri betegségekhez vezethet. Ezeket nevezzük alarm– vagy riadóbetegségeknek.
Az utóbbi évtizedekben az infarktus jól ismert rizikófaktorain, – a dohányzáson, a magas koleszterinszinten, az elhízáson, a magas vérnyomáson, – kívül egy újabbal
is számolni kell, ez pedig az úgynevezett "A
A" típusú viselkedés.
Az "A
A" típusú személyiséggel rendelkező egyén örökké siet, egyszerre mindig többfélét
csinál, türelmetlen, versenyző típus, egy percig sem képes lazítani, indulatait elfojtja. Tökéletességre törekszik, óriási követelményeket támaszt másokkal, de elsősorban önmagával
szemben. Az esetek többségében az ilyen magatartás csak egy a rizikófaktorok közül, ám az
is előfordul, hogy a szélsőségesen "A" típusú viselkedés önmagában is infarktushoz vezethet.
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A stressz károsan befolyásolja az immunrendszer működését, és ezáltal elősegíti a fertőzések, gyomorpanaszok (túlzottan befelé forduló személyiségek gyakran küszködnek
gyomorfekéllyel) sőt akár a rák kialakulását is.
Selye János professzor így foglalta össze:
az egyénre nem sajátosan jellemző alkalmazkodási reakciók összessége
a stressz

q) Stressz és válság
Ez lényegében a külvilág hatásaival szembeni küzdelmet jelenti, ugyanakkor, ha tartósan
fennáll, akkor kimerültség és bizonyos pszichoszomatikus betegségek alakulhatnak ki. "Egyre több vállalat szervez vezetői számára menedzserszűréseket, hogy betegségeiket minél
előbb felfedezzék és gyógyítsák.” 29
A cégek mindennapjai egyébként sem nyugodtak, ma csak az a cég tud
talpon maradni, amelyik azonnal reagál a változásokra, ez pedig stresszes
időszakokat jelent, halmozódó munkával, szorító határidőkkel vagy időszakonként szükségessé váló átszervezésekkel. Mindez persze rendkívüli
nagy kihívást jelent a cégnek, de csak akkor vált át ártalmas szakaszba az
így kialakult stressz, ha a cég, és persze a benne dolgozók sem tudnak megbirkózni feladataikkal.
A probléma akkor keletkezik, ha az egyén vagy a szervezet megsokszorozza a stresszt, ami
felőrli a dolgozók egészségét, és óhatatlanul a munka hatékonyságának rovására megy.
Gazdasági, pénzben is kifejezhető kár a stresszel összefüggő betegségek miatt kifizetett táppénz, és a munkaidő-kiesés. Kevésbé megfogható, de korántsem jelentéktelen
az a kár, amit a munkaerő esetleges elvesztése okoz.
Még kevésbé számszerűsíthető a hatékonyság-csökkenés, amit az okoz, ha a dolgozók a
stressz–telített helyzettel, problémával foglalkoznak a munkavégzés helyett.
Ilyenkor az emberi tűrőképesség határai is megszűnnek, a „rossz stressz” hatásainak
kitett emberek gyakran tragédiába forduló cselekedetekre ragadtatják el magukat:
Munkahelyi stressz okozta az emberölést?
Beperelte volt munkaadóját az az egykori topmenedzser, aki tavaly októberben agyonszurkálta alvó kislányát,
majd feleségével is végzett - írja a Blikk. A lap úgy tudja, a férfi a munkahelyen felgyülemlett stresszre vezeti viszsza a gyilkolást. Erre hivatkozva elvileg indítható kártérítési per, ám a bizonyítás nem egyszerű - véli a munkajogász.
A lap informátora szerint a tragédia óta többen kiléptek a multinacionális cégtől és pert fontolgatnak.
- Ha valaki a munkája által felgyülemlett stressz miatt követ el bűncselekményt, akkor elvileg kártérítési pert indíthat a munkaadóval szemben - mondta Csonka Ernő munkajogász, s hozzátette, az összefüggést komoly bizonyítékokkal kell alátámasztani a bíróságon
- Több körülménynek kell együttesen eredményeznie egy ilyen szélsőséges cselekedetet - tette hozzá Gazdag
Enikő pszichológus.

Soha nem volt még olyan aktuális kérdés a munkahelyi stressz kezelése, mint a
most, a gazdasági válság idején, hiszen a vállalkozások csak úgy tudnak felszínen maradni,
ha elbocsájtják munkavállalóikat, vagy legalább is csökkentik a munkaidő és ezzel együtt a
munkavállalók bére is kisebb lesz – ez pedig stresszhelyzetet teremt a munkavállalóknál. Sok
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Dr. Valló Ágnes, a Menedzserbetegségek című könyv társszerzője.
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cég azt a stratégiát választja, hogy növeli az elvárásokat, növelve ezzel munkavállalói gondjait.
Egy felmérés azt mutatta ki, hogy minden második munkavállaló munkahelyi stresszről panaszkodik − legtöbben
az időnyomás alatt végzett munkákra és a feladatok mennyiségére. Kimutatták, hogy az átlagos munkaidő a gyakorlatban a törvény által megszabott 40 óra helyett 44,5 óra hetente. A fizikai munkakörülmények közül a legtöbb
panaszt a zaj és a hőmérséklet okozza. A munkahelyi kapcsolatok területén a legtöbb stresszt a vezetők intézkedései és a vezetői támogatás elmaradása váltja ki.
A túlzott munkahelyi terhelésekért a válaszolók 62%-a okolja a rossz vagy elégtelen belső kommunikációt, 54%-a
pedig a munkaszervezési hiányosságokat.

A káros utóhatások között pedig előkelő helyen áll az infarktus.
Jette Möller és munkatársai a stockholmi Karolinska Intézetben vizsgálták a munkahelyi stressz problémáját és több meglepő felfedezésre jutottak.
A tanulmány során 1400 olyan, 45 és 70 év közötti embert vizsgáltak, akik már túléltek egy szívrohamot. A kérdések a szívrohamukat megelőző körülményeikre vonatkoztak. Velük párhuzamosan 1700 olyan embert is
megkérdeztek, akik nem estek még át szívrohamon. A kérdések olyan témákat érintettek, hogy kaptak-e gyakori kritikát, szembesültek-e betarthatatlannak tűnő határidőkkel, illetve, hogy váltottak-e munkahelyet vagy következett-e be jelentős változás a kereseti viszonyaikban.
Az eredmények alapján megállapították, hogy a hirtelen megnövekvő stressz jóval
nagyobb eséllyel vezet szívrohamhoz, mint a fokozatosan, évek alatt felgyülemlő
stressz. A szívrohamot átéltek 8 százaléka számolt be arról, hogy a jelentős munkahelyi
megterhelést követő 24 órában következett be az infarktus. Ugyanakkor a hosszú távú hatások is figyelemre méltóak. A nők esetében például az anyagi gondok a háromszorosára
emelték a szívroham kockázatát. Szintén megdöbbentő adat, de hatszorosára nőtt a
kockázat akiknek férfiak esetében, 12 hónapon belül olyan extra felelősséget tettek a
vállukra, amelyet ők negatívan értékeltek. Ugyanez négyszeresére növelte a rizikófaktort a
nők esetében.
Jól látható tehát, hogy a munkahelyi stressz rövid- és hosszútávon is komoly kockázatokat hordoz magában. A munkahelyi stressz leküzdése és a megfelelő munkakörnyezet megteremtése nemcsak a dolgozók, de a cégek, vállalatok érdeke is egyben.

r) Stresszkeltő tényezők
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) már 1999 óta immár harmadszor
jelentette meg a munkahelyi stressz kezelésére vonatkozó ajánlásait „A munkavállalók védelme” címmel, ebben összegyűjtötte és csoportosította a
legfontosabb stresszkeltő tényezőket30:
Munka tartalma: ide tartoznak az egyhangú, legkevésbé sem izgalmas, felesleges és értelmetlen feladatok, a változatosság hiánya, az egyén számára idegen és nem kedvelt munkafolyamatok.

30

Forrás: WHO: Protecting Workers’ Health Series No 3. Work Organisation & Stress, 2005
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A munka mennyisége és lépései: ha túl sok mindent kell megoldani aránytalanul rövid idő
alatt, vagy ha nagyon sok kis részfeladatból áll az adott munkafeladat.
Munkaidő: szigorú és rugalmatlan határidők, kiszámíthatatlan, hosszú, a családi életet is
veszélyeztető munkaidő utáni igénybevétel, vagy például a rosszul szervezett váltásrendszerek, amikor kiszámíthatatlan, hogy a kollégák mikor veszik át a munkát.
Részvétel és irányítás: ehhez a területhez tartozik, amikor a dolgozó teljesen kimarad a
döntéshozatalból, amikor nincs megfelelő irányítás, például hiányzik az a rendszer, ami a
munkaórákat és a következő lépéseket előrejelzi.
Fejlődési lehetőségek a karrierben, státusz és fizetés: itt szó lehet állásbizonytalanságról, a fejlődés hátráltatásáról, arról, ha a munka társadalmilag nem elismert,
ha alulfizetett, ha az adókat meggondolatlanul áthárítják a munkavállalóra, ha igazságtalan a
teljesítményértékelési rendszer.
A szervezetben betöltött szerep: ha nem világosak a szervezetben betöltött szerepe a
munkavállalónak, az stresszt okozhat, ha ugyanazt a szerepkört többen is betölthetik
Személyes kapcsolatok: itt szó lehet alkalmatlan, tapintatlan vagy kevésbé támogató felügyeletről, szegényes munkatársi kapcsolatokról, rossz esetben zaklatásról és erőszakról,
elszigetelt vagy magányos munkáról, ezen problémák megoldásának hiányáról.
Szervezeti kultúra: ide tartozik a szegényes belső kommunikáció, a hiányos vezetés, a
szervezeti célok tisztázatlansága.
A munkahely és az otthon ellentéte: ide azok a problémák tartoznak, amelyek akkor keletkeznek, ha a munkahelyen nem értik meg az otthoni problémákat, ha otthon nem értik
meg a munkahelyi problémákat, ha a két területnek ellentétesek az igényei.

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (OSHA) szerint a
munkahelyi stressz az egyik legnagyobb egészségügyi és
biztonsági kihívás Európában. Csaknem minden negyedik
munkavállalót érinti, ami hatalmas költség, mind az emberi kimerültség, mind pedig a csökkent gazdasági teljesítmény tekintetében. Az Ügynökség szerint
a stressz a második leggyakoribb munkahelyi egészségügyi panasz. Az OSHA felhívja a figyelmet, hogy a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok csökkentése erkölcsi
és jogi kötelesség, illetve üzleti érvek is szólnak mellette. 2002-ben az EU országaiban a
munkahelyi stressznek betudható éves gazdasági költség a becslések szerint húszmilliárd
eurót tett ki.
Magyarországon már jogi lépések is történtek a munkahelyi stressz kezelésének előmozdítására. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 2008. január elsejétől hatályos módosítása a munkavédelem törvényi szintű szabályozásába beemelte a
pszichoszociális kockázati tényezők kezelésének munkáltatói feladatát, egyben
meghatározta ezen tényező fogalmát is. A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális
kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága) összessége, ami befolyásolja az e hatásokra adott válaszreakciókat, illetőleg amelyekkel összefüggésben stressz,
munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
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Mvt.31 54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe
venni a következő általános követelményeket:
…….d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának
csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség is adott ki tájékoztatást
„KOMMÜNIKÉ A MUNKAHELYI STRESSZEL KAPCSOLATBAN” címmel. bemutatta a stresszorokat, valamint azt is , hogy a munkavédelmi törvény módosítása is s
stressz munkahelyi vonatkozására irányul, és hívja fel a munkáltatók figyelmét a
megelőzésre fontosságára ezekben az esetekben is. (lásd: Függelék)
Dr. Valló Ágnes pszichoszomatikus belgyógyász32 szerint a hat leggyakoribb, munkahelyi stresszt kiváltó helyzet:

1. Munkakörnyezet

Vannak környezeti stresszorok, amelyek fizikai eredetűek: ilyen például a zaj, a túl
sok vagy akár a túl kevés fény és a rezgések. Ezekkel kapcsolatban ne csak az üzemi
körülményekre gondoljunk, hanem az irodai munka kapcsán is. Az egyterű irodákban
például szinte állandóan beszél valaki telefonon, illetve egymással is folyamatosan
kommunikálnak az emberek. A megfelelő fény nagyon fontos, legyen egy általános fény
és emellett helyi fényforrások is, mivel nagyon fárasztó tud lenni a félhomály.

2. Munkamennyiség és határidők
A legjellemzőbb stresszokozók azonban mégsem a környezettel függnek össze, hanem magával a munkával. Az első két helyen a munkamennyiség és a határidők állnak. Ezekről beszélve elsősorban a túlságosan sok munkát szoktuk említeni, de ne felejtsük el, hogy a túl kevés elvárás, kihívás is lehet stresszkeltő. Gondolok itt az unalomra, az úgynevezett stresszhiányos stresszre. Ez előfordulhat például a portások
és éjjeli őrök esetében.
3. A munka minősége
A munka minősége megint csak több okból lehet stresszkeltő. Egyrészt az a kérdés,
hogy mennyire felel meg az adott munkaerő személyiségének, elvárásainak, végzettségének. Ugyanaz a munkafeladat, amit az egyik dolgozó nagyon szeret és kihívásként
él meg, a másik embernek erős stressz, attól függően, hogy mennyire érzi kompetensnek
magát benne. Persze itt külön kell választani, hogy valaki mennyire kompetens és ő
mennyire tartja magát annak. Lehet, hogy valakinek komoly fejfájást okoz, ha belegondol,
hogy egy adott feladatot hogyan tud majd végrehajtani, miközben sokkal jobban el tudja
végezni azt, mint egy másik. Ez csak önbizalom kérdése.
4. Autonómia
Amit általánosnak lehet tekinteni és a különböző stresszmodellekben központi helyet foglal el, az az autonómia kérdése - azaz, hogy a dolgozónak mennyi bele
szólása van a saját munkáját érintő döntésekbe. Milyen mértékben dönt arról, hogy a
számára kiadott feladatokat hogyan, milyen sorrendben, milyen módon oldja meg. Komoly stressz például, ha elkezd egy feladatot és tíz perc múlva jön egy telefonon, hogy
„Ezt az egészet most hagyd abba és foglalkozz ezzel a másik dologgal” vagy rászólnak,
hogy másképpen oldja meg az adott problémát.
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5. Visszajelzések
Sajnos a magyar társadalomban általában hiányzik a pozitív visszajelzés eszköze.
Ez valahogy nem divat. Dr. Valló Ágnes leírjam, saját maga hallotta egy tréningen − ráadásul egy női vezetőtől, hogy „Csak nem fogom megdicsérni a beosztottamat azért,
mert normálisan végzi a munkáját!” Erre a doktornő azt felelte, hogy ha ő elkészít otthon
egy teljesen átlagos, finom vacsorát és a férje megdicséri, az neki is jól esik, holott csupán normálisan elvégzett egy feladatot.
6. A munkahely biztonsága
Amit elsőként kellett volna említeni az a munkahely biztonsága. Éppen azért hagytam utoljára, mert különösen a
válság idején, ezzel kell a leginkább foglalkozni.
A karrier, az előrehaladás, a távlati célok alapja minden esetben az adott munkahely biztonsága - vagy annak az érzete, hogy ha ez a cég nem
válik be, akkor lesz másik, lesz jobb.
Dr. Valló Ágnes szerint ez az, ami jelen pillanatban a leginkább megterhelő az
egész társadalom számára. Míg általában úgy számolunk, hogy minden második,
harmadik embert érint a munkahelyi stressz valamilyen formája, addig ma szinte mindenki érintett kivétel nélkül, mivel nem csak annak okoz stresszt az elbocsátás, akit
elküldenek, hanem azt is megviseli, aki marad. A nagy elbocsátási hullámok esetében, még ha jól körülírható elvek alapján választ is a vezetőség, senki nem tudja, hogy ki
maradhat a helyén. Az ilyen időszakokban jócskán megnő a hibaejtés kockázata
amiatt, hogy senki nem akarja a legkisebb hibát sem véteni. Az emberek aggódni
kezdenek minden miatt. Félnek, például, hogy rossz színben tűnnek fel, ha öt percet
késnek, pedig az elbocsátás nem az azt megelőző napok teljesítménye alapján történik.
És végül itt van egy olyan stresszkeltő tényező, amelyre eddig szinte senki sem
gondolt: a ruha. 33
A munkahelyen nem mondhatjuk, hogy nem a ruha teszi az embert! A munkahelyi stressz ugyanis lehet sokszor a kényelmetlen ruha vagy az alkalomhoz nem illő öltözet eredménye. Különösen a nők esetében.
Munkahelyi stresszt számos tényező kiválthat. Általában rossz időbeosztásra, túlterheltségre
vagy feszült légkörre gondolunk, azonban van még egy tényező, amiről ritkán esik szó. Ez,
pedig a megfelelő öltözet. Ha úgy érezzük ugyanis, hogy a munkánkhoz nem megfelelő,
nem kényelmes a ruházatunk, esetleg alulöltözöttek, netán túl elegánsak vagyunk, akkor
nem csak a gondolataink terelődnek ismételten ebbe az irányba, hanem feszültebbek
is lehetünk. Ezért reggelente érdemes átgondolni, hogy az adott napon miben indulunk munkába.
Általános tanács mindenkinek, hogy a munkához, ha nincs különleges előírás rá, például
munkavédelmi okokból, akkor válasszon alkalomhoz illő, jó minőségű, szellőzésre alkalmas ruhadarabokat.
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Bár vannak olyan munkahelyek, ahol megengedett a kreativitás az öltözködés területén,
azért inkább válasszunk klasszikus darabokat, ha bizonytalanok vagyunk. A munkahelyen
az öltözet legyen kényelmes, ez a legfontosabb szempont, és csak aztán kövessük a divatot esetleg. Ne felejtsük el, hogy gyakran 10-12 órán keresztül is ugyanazt a ruhát viseljük, amikor dolgozunk.
Ez érvényes a cipőválasztásra is: lehetőleg ne munkába vegyünk fel az új
cipőt először. A stressz kiváltó oka lehet az is, ha napközben esik „seb” az
öltözékünkön, például letörik a cipőnk sarka, elromlik a nadrág zippzárja vagy felszalad a harisnyánkon a szem.
Ez mindenkivel előfordulhat, nem is érdemes vele különösebben foglalkozni.
Egy biztos: ne szorongjunk miatta. Inkább mindig tartsunk a táskánkban egy tartalék harisnyát.

s) A stressz egyéb vetületei
A munkahelyi stressz és a gazdasági válság miatti feszültség nemcsak a munkába járó felnőtteket, hanem az egész családot is, a gyermekeket, és nem kis mértékben a nőket. Más esetekben a stressz olyan területen is érezteti hatását, ahol nem is gondolnánk. Az
alábbiakban ismertetünk néhány sajtóban megjelent hírt – annak alátámasztására, hogy a
munkahelyi stressz mellett a munkavállaló családja és környezete is kénytelen elszenvedni a hatásokat, mely hatásokat csakis a családdal együtt lehet kivédeni.
Munkahelyi stressz - Ne a családon csattanjon az ostor!
Ha a szülők a munkahelyről hazaviszik a gondokat, ha eleve feszültebben reagálnak, és ha a fizetések csökkenése megnyirbálja a családi költségvetést, azt természetesen a gyerekek is érzik.
A közelmúltban jelent meg egy amerikai tanulmány, amely azzal foglalkozik, hogy a szülők az
anyagi problémákat, a munkahelyről hazahozott gondokat miként tudják úgy megértetni a gyermekekkel, hogy a családi béke és jó hangulat ne nagyon sérüljön. A szülők minden esetben gondoljanak arra, ha belépnek az otthonukba, hogy a munkahelyi stresszről nem tehet a gyerekek, sem a
család.
A nehéz anyagi körülmények között nem szabad, hogy a gyerekek azt higgyék, a pénz egy örökké
rendelkezésre álló eszköz, ami bármikor előhívható a pénzautomatából a bankkártya segítségével.
Meg kell velük értetni, hogy a pénz hátterében milyen kemény munka áll, és ismertessük meg a
gyerekekkel a fontossági sorrendet is: először a lakás költségeit, az esetleges hitelköltségeket kell kifizetni, és csak az ezek ezután maradó pénz mehet étkezésre és ruházatra. Végül lehet költeni szórakozásra és játékra.
A munkahelyről hazahozott stresszt a szülők többek között közös, családi
testedzéssel és játékkal vezethetik le hatékonyan. Például egy hétvégi,
családi gyaloglás, kirándulás, labdajáték nem kerül sokba és biztosan
örömteli, Ráadásul még a család egészségére is válik. A munkahelyi stressz leküzdésében fontos szerepet játszik a kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás.
Ha otthon készítjük el a másnapi ebédet, kisebb lesz az esélye, hogy a sok
munka mellett kihagyjuk ezt az étkezést vagy ismét a rántott húsos zsömlét, választjuk a büfé kínálatából. Az ebéd, tízórai elkészítésében a gyerekek is segíthetnek este a konyhában.
Ha lehet, akkor esténként a közös, családi időtöltés idején ne foglalkozzanak munkával! Egy
esti meseolvasás vagy beszélgetés, egy jó társasjáték eltereli a szülők figyelmét a munkával járó feszültségről, egyben olcsó, kellemes és hasznos időtöltés. Természetesen a családok megóvását
nagyban befolyásolja az is, hogy a munkaadó vállalat miként viszonyul a dolgozóihoz. A
korrekt munkafeltételek, az egyértelmű elvárások, a nyitott munkahelyi légkör és olykor a
rugalmas munkaidő mind sokat segíthetnek abban, hogy a munkahelyi stressz minél kevésbé érintse a dolgozókat.
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Nők és a munkahelyi stressz
Sok nő egy perc alatt feladnák eddigi életüket a munkájukkal együtt, ha kiderülne, hogy most nyertek
a lottón. Mindezt annak reményében, hogy ezentúl nyugodt lesz az életük.
Azonban ez nincs feltétlenül így. Akinek sok bosszúságot és stresszt okoz a munkája, két dolgot tehet: tart egy alapos önvizsgálatot, hogy valóban álmai munkáját végzi-e, illetve alaposan megnézi a
munkahelyét, hogy tényleg azt nyújtja-e, amit ő egy ideális munkahelytől elvár.
Ezután még mindig elképzelhető, hogy arra jut valaki, hogy ő háziasszonyként fog kiteljesedni - ám ne
gondoljuk, hogy ezzel csökkentjük az életünkben jelen lévő stresszt. Friss pszichológiai kutatások
kimutatták ugyanis, hogy egy negatív esemény hatására a nem dolgozó nőknél négyszer
nagyobb eséllyel alakul ki depresszió, mint dolgozó nőtársaiknál. Persze ez nem szabályszerű, és eléggé az egyénen múlik, hogy ki mit él meg stresszként. Mint ahogy az is, hogy milyen szerepben érzi jól magát. Ha ez a szerep részben a dolgozó nő szerepét jelenti, és a munka fontos részét alkotja életünknek, ahol sikerélményeink vannak, ám a nap végén mostanában folyton levertek és ingerlékenyek vagyunk - akkor keressük meg ennek az okát!
Elképzelhető, hogy épp most kaptunk egy olyan feladatot, amiről még magunknak is alig merjük bevallani, hogy túl nagy falat. Vagy időnk nincs rá, vagy nem vagyunk elég kompetensek, vagy még nem
érezzük magunkat elég tapasztaltnak és magabiztosnak. Az is lehet, hogy mostanában frusztrált a
légkör a munkahelyünkön. Egy alattomos pletyka, a nem megfelelő belső kommunikáció, a
szigorú vállalati szabályok, vagy egy tőlünk teljesen eltérő mentalitású főnök mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy úgy érezzük, bár jól végezzük a munkánkat, valahogy mégsem érezzük ettől jól
magunkat. Pedig a hivatásunkkal van a gond: csak van mit javítani a munkahelyünkön. Ez már csak
azért is fontos, mert a tartósan nagy mennyiségű stressz hosszú távon kiégéshez, és szívbetegségekhez vezethet.
A munkahelyi stressz a nőket jobban érinti
A nőket sokkal inkább érinti a munkahelyi stressz, mint a férfiakat. A
legtöbb munkahelyi kutatás rámutat arra, hogy a nők körében sokkal nagyobb arányban fordul elő a folyamatos stressz, és gyakoribbak azok a

megbetegedések is, amelyek hátterében a munkával járó nyomás állhat.
Ráadásul egy nőnek a munkahelyén és otthon is teljesítenie kell, ami folyamatos feszültségforrás lehet.
De vegyük végig a lehetséges feszültségforrásokat. Amennyiben egy
fiatal nő karriert épít, akkor folyamatosan meg kell küzdenie azzal, hogy
esetlegesen férfi kollégái előnyben részesülnek, sokszor többet is keresnek, míg neki másfélszer többet kell dolgoznia ugyanazért az elismerését. Jobb esetben ezeket a megkülönböztetéseket egyáltalán nem érzik a nők, viszont mindenki életében előfordul, hogy a társát,
illetve eljövendő családját szeretné előtérbe helyezni. Ezt a kettősséget mindenki egyfajta
választásként éli meg, ami különösen élessé válik az első gyermek megszületésével.
A nőket hátrányosan megkülönböztető vállalatok sokszor fel sem veszik a kisgyermekes
édesanyákat, mivel szerintük a család mellett a nőnek nem marad ideje a munkájára koncentrálni. Egyes cégek viszont csak látszólag törődnek a dolgozó anyákkal, ugyanis sokszor
emberfeletti teljesítményt várnak el a családos anyukától is, aki így csak a gyermeknevelés rovására tudja teljesíteni munkahelyi feladatait. A dolgozó édesanyák többsége folyamatosan túlfeszített tempóban éli az életét, ami állandó stresszforrás. Az egyedülálló nők,
sincsenek sokkal jobb helyzetben: rájuk azért hathat jobban a munkahelyi stressz, mert elképzelhető, hogy nincs kivel megosztaniuk a gondokat, vagy túl sok időt töltenek a munkával. A fokozott stressz, pedig koncentrációromlást, álmatlanságot, zaklatott lelkiállapotot,
súlyosabb esetben pedig szív- és érrendszeri problémákat okozhat.
Ha valaki szingli és csak a munkájának él, annak érdemes arra figyelnie, hogy minél többet
járjon társaságba, valamilyen közösségbe. Ne hanyagolja el a szüleit, a testvéreit és a ba-

55
rátait. Az egészség jegyében rendszeresen sportoljon, ami nemcsak jókedvet okoz, és tag-

ságot egy közösségben, hanem akár lehetőséget teremt az ismerkedésre is. Sok egyedülálló
nő hajlamos arra, hogy ne vezessen saját háztartást és kizárólag rendelt, vagy gyorséttermi
táplálékot fogyasszon. A változatos, kiegyensúlyozott táplálkozás mindenkinek nagyon fontos, hiszen ez az egészség egyik alapja.
A családos dolgozó nő figyeljen a mindennapjai megfelelő szervezésére. Érdemes a mindennapi teendőket listába írni, és időhiány esetén elhagyni azokat a feladatokat, amelyek
nem létfontosságúak. Valamint érdemes megtanulni nemet mondani, akár egy újabb munkahelyi feladatra, akár egy otthoni feladatra. A háztartás vezetésébe, a gyakorlati munkákba
otthon a gyerekeket is be lehet vonni, ami egyrészt közös program, másrészt nagy segítség
minden munkahelyen is dolgozó nőnek. Sportolni a családdal közösen érdemes, így a családi sportprogram és az egészség kéz a kézben jár. Az édesanya a család egészséges
életmódjának karmestere, ezt ne felejtsék el a nők sosem.

t) Stressz−tünetek
Ha az alábbi tünetek jelentkeznek, feltétlenül el kell kezdeni a stressz-kezelést:
–
–
–
–
–
–
–
–

egyre levertebb és ingerlékenyebb vagy
nem vagy képes pihenni, vagy éppen összpontosítani, koncentrálni
nehezedre esik a logikus gondolkodás
döntésképtelenné válsz
kevésbé élvezed a munkádat, így csökken hivatásod iránti elkötelezettséged
fáradtnak, levertnek és rosszkedvűnek érzed magad
rosszul, nyugtalanul alszol
egészségügyi problémákat tapasztalsz:
– különböző szívbetegségek
– emésztőrendszeri rendellenességek
– gyakori fejfájás
– vázizom-rendszeri gondok, például a hátfájás

Ha a stressz „beteszi a lábát” egy céghez, azaz a központi feladatokat ellátó emberek vagy a
dolgozók nagyobb része tapasztalja magán az előbbi tüneteket, nagyon hamarosan kiderül,
hogy a dolgozók nem nyújtanak megfelelő teljesítményt. Ez előbb−utóbb ez a cég versenyhelyzetét is kikezdi és érzékelhetők a lemaradás jelei:
El kell gondolkodni a vállalkozás helyzetén, a megfelelő stratégián, ha
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a dolgozók egyre többször maradnak ki a munkából.
csökken az elkötelezettség a cég iránt.
egyre többen mondanak fel.
romlik a teljesítmény és csökken a termelékenység.
csökken a munkabiztonság és megnő a munkahelyi balesetek száma.
egyre több panasz érkezik az ügyfelek és fogyasztók részéről.
a csapatépítő megmozdulások épp ellenkező hatást érnek el.
növekvő hajlam a jogszerű követelések peres úton való érvényesítésére,
a cég megítélése romlik.
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u) Mit tehetünk a munkahelyi stressz ellen?
Első lépéként fel kell ismernünk, hogy stresszről van szó, és ezzel lehetővé tesszük, hogy
tegyünk is ellene.
Eredményes és hatásos lehet a klasszikus kockázatkezelési folyamat 5 lépésének végigjárása:
1. A helyzet elemzése és a kockázat felbecsülése: el kell gondolkodni azon, mely
terület lehet a legstresszesebb és milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a feltételezést. A legjobb, ha ebbe a munkába bevonjuk az érintett dolgozókat is, egyszerűen
kérdezzük meg tőlük, hogy van-e problémájuk a munkájukkal, és ha igen, akkor mi
az. Így fel tudjuk mérni a helyzetet, mi okozza a stresszt, ez kiket érint és ennek mi a
hatása cégünkre nézve.
2. Cselekvési terv kidolgozása: az alapos helyzetelemzés eredményét vitassuk meg
a felelős vezetővel vagy más, releváns munkatárssal. Dolgozzunk ki egy alkalmas
cselekvési tervet, ami ésszerű és gyakorlatias. A terv tartalmazzon arra vonatkozó
irányelveket is, hogy miként értékeljük majd utólag a terv kivitelezésének sikerességét. Tájékoztassuk a dolgozókat a tervről és a végrehajtás módjáról.
3. A cselekvési terv megvalósítása: a tervnek megfelelően hajtsuk végre az ötleteket, ám közben végig legyünk nyitottak a visszajelzésekre.
4. A cselekvési terv eredményeinek értékelése: vessük össze a változásokkal elért
helyzetet és a kezdeti állapotot.
5. A tanulságok levonása, további lépések meghatározása az értékelés eredményei alapján, vitassuk meg az értékelés eredményét. Ennek megfelelően dolgozzunk
ki egy új cselekvési tervet, ha szükséges.
Több kutatás eredményezte azt a megállapítást, hogy a környezeti stresszorok elleni harc
nem kizárólag odafigyelés és pénz kérdése.
A munkahelyi ergonómia eredményeit eredményesen lehet alkalmazni a környezeti hatások pozitív befolyásolására. Kevesen gondolnák, hogy milyen komoly stressz alakulhat ki
abban a munkavállalóban, akinek naponta egy olyan széken kell ülnie, amely kényelmetlen,
és állandó izomfájdalmat eredményez. Vagy hogy milyen nagy szorongást okozhat egyeseknél az amerikai munkaszervezési módszerek begyűrűzésként nálunk is megjelent egyterű
irodák, és ezzel milyen nagy mértékű stressz alakulhat ki a munkavállalókban
Elterjedt megoldás a közös íróasztal is. Nem mindenki tudja elviselni,
hogy munkaközben állandóan egy vele szemben ülő munkatársa figyeli, de
van, akit ez nem zavar. Hogy jó-e vagy sem, azt megint csak a dolgozók
habitusa dönti el. Bár tapasztalatok szerint kevesen vannak olyanok, akik
ne igényelnének a zavartalan elmélyülés érdekében egy kis magányt,
egy saját ki sarkot, ahol elférnek intimitásának jelei (fénykép, kabala tárgy, stb.)
Érdemes kitérni a kötetlen munkaidőre. Így kívülről úgy látszik, hogy a kötetlen munkaidő szabadságot ad, és akár felvértezi a munkavállalót a munkahelyi stressz ellen is, segít a munka és család egyre feszítőbben jelentkező
összeegyeztetésének megoldásában, csökkenti a munkába járás közlekedési
és egyéb gondjain, stb. Mégis ez az autonóm rendelkezési jog a munkaidővel
oda is vezethet, hogy a munkavállaló – élve jogával – akkor áll neki dolgozni,
amikor csak akar, de közben állandóan szorong, hogy lesz-e elég ideje, teljesíteni tudja-e a
munkáját, így aztán könnyen feltornyosulhatnak a feladatok.
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Nagyon fontos, hogy a munkáltató vezetői ismerjék az ergonómiai döntések hatását. De az
is legalább ennyire fontos, hogy ha lehetőséget biztosítanak munkavállalóiknak lehetőleg
közös testedzésre, mely kitűnően vezeti le a felgyülemlett stresszt.
Tanuljuk meg hát kezelni a munkahelyi stresszt!
Ahhoz, hogy a stressz ne merítsen ki hosszú távon, fontos, hogy megtanuljuk felismerni és
megoldani azokat a helyzeteket, amelyek szorongást vagy agressziót váltanak ki belőlünk.
Ennek elkerüléséhez néhány apró jó tanács:
–

Bármennyire sok dolgod is van, próbálj meg egy időben csak egy feladattal foglalkozni! Ehhez segítség lehet, ha minden hét elején - aztán minden nap reggelén átgondolod a fő feladatokat, és listát írsz róluk. Ne próbáld magad görcsösen tartani
ehhez a listához, inkább csak iránymutatásként kezeld.
–

Egy kis barátkozás oldottabb hangulatot teremt. Ismerd meg jobban a kollégáidat, beszélgessetek időnként másról is, mint munkáról.

–

A szobanövények meghittséget, otthonosságot sugároznak, és
közben az iroda levegőjét is frissítik. Ugyanígy jókedvre derítenek
például a színes íróeszközök. Ennél merészebb ötletek megvalósítása már csak a képzelőerődön és a munkahely nyitottságán múlik.

– Stresszhelyzetben tudatosan igyekezz lelassítani a légzésedet.
Ezzel azt üzened az idegrendszerednek, hogy megnyugodhat, nincs vészhelyzet.
Máris képes leszel higgadtabban szemlélni az eseményeket.
–

Ha problémád adódik valamelyik kollégáddal, igyekezz azonnal rendezni a helyzetet. Ismerjétek és értsétek meg egymás álláspontját, így a jövőben könnyebben el tudjátok kerülni a konfliktusokat.

Az egyén maga akkor ér el eredményt, ha felismeri, hogy melyik az ő
legnagyobb stresszkeltő tényezője (stresszora), és ezt próbálja a lehető legkisebbre csökkenteni, ha ez nem sikerül, el kell gondolkozni a
váltáson. Mindemellett érdemes néhány stressz-k
kezelési technikát elsajátítani – kezdve a relaxációs gyakorlatoktól a helyes légzés elsajátításán, a masszázson át a jógáig, vagy más keleti technikáig.(Ezekről
később szólunk.)
Ha ebben segítséget kaphat a munkavállaló a munkahelytől is (pl. a cafetéria-rendszerbe beiktatva), ezzel elősegíthető a vállalat helyzetének javulása is (nőnek a teljesítmények, csökkenek költségek, stb.) Nem véletlen, hogy számos kutatás igazolta, hogy egy cég minden
erőfeszítése akkor lesz eredményes, ha vannak előre átgondolt irányelvei a dolgozók
egészségének biztosítását illetően, mely a munkahelyi stresszre is kiterjed.
Jóllehet, a válságkezelés egyik nagy lépése az adómentes munkáltatói szociális juttatások
jelentős csökkentése, és ezért a munkáltatók maguk is drasztikus csökkentésbe fogtak, mégis érdemes a kollektív szerződés tárgyalások napirendjére tűzni a stressz-kezelési
módszerek bevezetését, hivatkozva a munkahelyi stressz ártalmaira. Ajánlatos összehasonlítani a gazdasági és pénzügyi válság, vagy a cég nehéz helyzete előtti és utáni táppén-
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zes napok számát (még ha a keresőképtelenség okait nem is ismerjük), és a munkáltató elé
tárni annak bizonyításául, hogy költséges a munkavállalók betegállományba menekülése.
Olyan módszert ajánlott választani, amely egyszerre többeknél
hozhat eredményt, pl. ha lehetséges, rendszeres időközönként –
akár a munkát megszakítva− rövid stressz-oldó gyakorlatokat végezni (önkéntes alapon), több szabadidő programot támogatni (bár
ez többletköltségbe kerül). Meg lehetne a kollektív szerződésben
állapodni arról is, hogy a munkavállalók számára a munkáltató lehetővé tesz pszichológusi segítség igénybevételét (bár ez hazánkban még nagyon ritka).

III. A MOZGÁS DICSÉRETE
Ezen alcím alatt azt próbáljuk bemutatni, hogy a MOZGÁS milyen módon segít nemcsak a
stressz, a mozgásszervi megbetegedések, ártalmak csökkentésében a rendszeres
mozgás, és hogy ehhez nem kell külön testnevelési órákra járni, költséges fitnesz órákat
venni, elég csak egyszer megtanulni, és bárhol, bármikor – ha az embernek egy kis ideje van
– a gyakorlatokat el lehet kezdeni. A masszázst azért vettük fel listánkra, mert sokszor csak
úgy lesz hatása a mozgásoknak, ha megfelelően ellazult izmokkal, és fellazult lélekkel kezdünk hozzá (kivéve a keleti technikákat, ahol a testi-lelki felkészülés a mozdulatok elvégzésével párhuzamosan együtt jár)
A rendszeres MOZGÁSNAK komoly jelentősége van egészségünk
megóvásában, javításában, mert intenzív a méregtelenítés, ami az
anyagcsere folyamatok gyorsulásával, vérbőséggel és a verítékezéssel magyarázható (a bőrön keresztül jönnek ki a salakanyagok). A különböző mozgatás, mozgás hatására javul a vastagbél mozgása, a
bélfalra lerakódott salakanyagok könnyebben távoznak a szervezetből
(pl. jógagyakorlatok, hasprés, hasi légzés).

1. A jóga
A jóga csodálatos mélységgel és eszköztárral rendelkezik, mely sokfélre célra
használható. A jóga valódi célja viszont mindig is a tudat megismerése
kell legyen.
Soha nem szabad elfelejteni, hogy bármilyen testi panasz enyhítése sem lehet
sürgetőbb annál, minthogy megválaszolja magának azt a kérdést, hogy "Ki vagyok én?".
Gerincjóga
Gerincjóga - A modern mozgásterápiák és a Hatha jóga találkozása
A Gerincjóga egy kitűnő eszköz a fent említett testi és pszichés problémák
kezelésére, de a jógázó mindig tartsa szem előtt önmaga megértésének, megismerésének fontosságát. A Gerincjóga ötvözi a több ezer éves jóga gyakorlatait és a mai modern anatómia és gerincterápia ismereteit. A jógaászanák
(testhelyzetek) anatómiailag tökéletes tartások, melyek képesek kiegyen-
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súlyozni az izomrendszert, támogatják a szervezet öngyógyító folyamatait, harmonizálják a
hormonális háztartást, a keringést és az energetikai folyamatokat is.
A Gerincjóga célja a fizikai test egészségének helyreállítása, ezáltal egy teljesebb és
kiegyensúlyozottabb életszínvonal elérése. A fizikai test egészségének alapfeltétele a helyes
tartás, ezért itt kezdi a kezelést. Tudatosítja a helyes testtartást és a helyes légzést,
melyek a mozgásszervi problémák kezelésének alapjai
Főként a gerinccel dolgozunk - mely a test fő mozgástengelye -, de a gyakorlatokkal végigmegyünk a nagyobb izmokon, főbb ízületeken, és a tartások segítségével a belső szervezek is átmasszírozzuk. A helyes tempójú és dinamikájú tudatos légzés is fontos szerepet
kap, mely az idegrendszerre, energetikai folyamatokra (ezáltal az egész tudatra) van közvetlen hatással.
A Gerincjóga élettani hatásai:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

javítja a keringést
vitalizál
javítja a tartást
erősíti, lazítja és nyújtja az izmokat
javítja az általános közérzetet
növeli a magabiztosságot
a koncentrációs készséget
növeli a fizikai és pszichikai teherbírást
javítja a testtudatot
oldja a stresszt

Jóga nidra
A Jóga Nidra különleges mélyrelaxációs módszer, melynek segítségével megvalósítható a
teljes fizikai, mentális és érzelmi relaxáció.
A nidra szó jelentése: alvás. A Jóga Nidra alvás nélküli alvás, vagy tudatos
alvás.
Csak kevesen vannak tudatában annak, hogy a testi és szellemi egészség
függ attól, hogy tudunk-e jól lazítani. Sokan még fizikai-testi szinten sem tudnak ellazulni. A nyughatatlan életmód és a lazítás hiánya okozza a stresszt, idegességet és pszichikai labilitást. Napjainkban sok ember szenved a stressztől
és csak ritkán képes igazán ellazulni. A Jóga Nidra rendszeres gyakorlásával azonban
ez a képesség fejleszthető, hatására nő a fizikai és szellemi teljesítőképesség, javul a koncentráció és a memória. A módszer nagyon hatásos, fél óra jóga nidrában töltött idő
felér 4 óra alvással.
Kutatásokat folytatnak a világ számos országában a Jóga Nidra hatásairól, alkalmazási területeiről. Az eredmények igazolják, hogy hatásosan alkalmazható az alábbi területeken:
–
–
–
–
–
–
–

stresszoldás
alvászavarok
várandósság, szülés, menstruációs zavarok
memória javítása
tanulás
betegségek megelőzése, gyógyulás elősegítése
a test, a szellem energiáinak harmonizálása
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Jóllehet egy jóga gyakorlat elvégzéséhez fel kell készülni, hely és idő kell, de ha egy héten
egyszer időt szakítunk rá, az elegendő feltöltődést jelent akár egy egész hétre is. A tanuláshoz ajánlott szakképzett oktató segítségét kérni, ma már Magyarországon nagyon sok
helyen hirdetnek jóga−tanfolyamot (tessék megnézni az internetet, az újságok hirdetéseit!),
később a gyakorlatok egyedül is elvégezhetők! (A könyvesboltokban is nagyon sok kézikönyv található)

2. Masszázs
A masszázs az egyik legősibb és legkellemesebb természetes (káros mellékhatásoktól mentes) módszer, a betegségek megelőzésére és
gyógyítására, az egészség megőrzésére.
Masszázs, gyógyító masszáz, frissítő masszázs, szépítő masszázs,
sport masszázs, relaxációs masszázs, hidratáló masszázs... Megnevezése változó, fajtája is sokféle. Egy biztos: egy masszázs után felfrissülünk, megújulunk.
Rohanó életmódunk, a növekvő stressz, az egyre jobban jellemző bizonytalanság, a mozgásszegény életmód, a helytelen testtartás, sok esetben az egyoldalú fizikai megterhelés, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy izmaink aszimmetrikussá-túlfeszítetté váljanak.
A masszázsterápia során alapvető a vérkeringés fokozása, melynek hatására felgyorsul
a különféle lerakódások felszívódása, csökken a lerakódott zsír mennyisége.
Megszünnek a bőr alatti kötőszövetben lévő feszülések, letapadások. Fokozódik a nyirokkeringés, változik az anyagcsere, a testhőmérséklet, a légzés, fokozódik a vizelet kiválasztás, ezáltal a méregtelenítés.
Masszázs után növekszik az izomzat teljesítőképessége, az izommunka is gyorsabbá
és kitartóbbá válik. A masszázs csodálatos hatást fejt ki az idegrendszerre is.
NEM javallott masszázskezelésnek alávetni magunkat, ha lázasak vagyunk, ha heveny gyulladással küszködik szervezetünk, ízületi gyulladásunk van, (duzzanat, nyomási
fájdalom, bőrvörösség), csont- ízületi-, izomsérülések, rándulások, ficamok heveny szakaszában, bőrfertőzések (gomba), bőrgyulladások, bőrviszketések esetén; ha mélyvénás
trombózisunk volt; vénák gyulladása, visszeresség, fokozott vérzékenység (leukémia,
scorbut, haemophilia), TBC esetén. Nem ajánlott kismamáknak sem a masszázs a törzsön
(más helyen biztos, hogy kifejezetten segít!). Nagymértékben legyengült, sápadt, leromlott,
igen idős betegek, pszichiátriai betegségekben szenvedők (epilepszia, skizofrénia),
pacemakeres betegek se vegyék igénybe!
Néhány masszázs-ffajtát röviden bemutatunk:
Oxigénmasszázs
Egyesíti magában a masszázs összes jótékony fiatalító, frissítő hatásait. A hagyományos
masszázstól eltérően itt nem csak a masszőr dolgozik, hanem a páciens is végez légző
és izomgyakorlatokat, így segíti magát egy jóval ellazultabb állapothoz. Ezért az oxigénmasszázs hatásai is hasonlóak az oxigéntréninghez, viszont az oxigénmasszázsban az
egész testet át is masszírozzák. Kedvező hatásai:
– bőrfiatalító
– karcsúsító
– fogyaszt
– méregtelenít
– stresszoldó
– javítja a koncentrációs képességet
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–

szellemi és ülőmunkát végzők számára előnyös

Homeostasis masszázs
Karbantartja a belsőt és szabályozza a belső és külső közötti egyensúlyt, egy szaktudással
kiválasztott illóolajos vagy krémes masszázs, amely kikapcsolódást, elmélyülést, ellazulást
eredményez. Tulajdonképpen a legegyszerűbb masszázsforma, de a különleges anyagok
(illóolaj, krém, és/vagy illatos füstölők) felerősítik a masszázs amúgy is frissítő hatásait.
Ajánlott azoknak, akik:
– erősebb testtudatra vágynak
– egyensúlyba kívánják hozni a test-lélek-szellem harmóniáját önmagukban
– szeretnének megszabadulni az izmaikban felgyülemlett salakanyagoktól
– stresszmentesítenék testüket
– javítanák általános közérzetüket
Talpmasszázs - frissítő talpmasszázs
A talpmasszázs (reflexológia) mint gyógyulást segítő terápia, ma
már az orvoslásban is elfogadott. A természetes gyógymódok
célja, hogy támogassák, erősítsék a szervezet saját gyógyító erőit.
A szerv energiaszintjét növeljük a talp masszírozásával.
A megfelelő zónák masszírozásával nő a hozzárendelt szervek vérbősége, javul az anyagcseréje, nyirokkeringése, ezzel mozgósítja a
szervezet öngyógyító erőit. A talpmasszázst mindig kézzel végzik.
A talp masszírozása megelőzésre, frissítésre, regenerálásra is alkalmas. Célja: az energetikai egyensúly helyreállítása, amely az egészséges életműködés feltétele. Diagnosztikai
szempontból is jelentős. A talp állapotából látható, milyen létező vagy kialakuló problémáról
van szó. A reflexzóna érzékenysége, fájdalma vagy lerakódás jelenléte azt jelenti, hogy a
hozzá tartozó szervben funkciózavar vagy megbetegedés áll fenn.
A helytelen táplálkozás, életmód következményeként káros anyagcseretermékek szaporodnak fel a szervezetben, és ha nem tudnak természetes úton eltávozni, a szervek károsodnak, a reflexzónákban lerakódások képződnek, a szervezetben energiablokkok alakulnak ki, emiatt romlik a sejtek anyagcseréje, a szervek, szervrendszerek működése.
A helyesen végzett talpmasszázzsal nem lehet ártani, mert az ingerlés először az agyba
megy, és onnan tovább a szervekbe. Mindenkit lehet masszírozni megfelelő program
szerint. Frissítő talpmasszázst egészséges emberen lehet végezni, a gyógyulást segítő
talpmasszázst beteg emberen, figyelembe véve azt, hogy az adott betegnek mit bír el a
szervezete.

3. THAI CHI
Ősi távol-keleti művészet és módszer a test és a lélek művelésére34
Napjainkban a Tai Chi világszerte elterjedt. Ugyanakkor a tai chi néhány formája még ma is
csak úgy ismert a nyugati világ számára, mint az a lassú mozdulatsor, amit emberek egy

34

Köszönettel tartozom Dr. Sohajda Zsuzsannának, az MSZOSZ munkatársának − aki maga is lelkes híve a thai
chi−nak – az összefoglalóért
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csoportja gyakorol együtt minden reggel egy parkban szerte a világon, a legtöbben Kínában.
A Tai Chi története
Mint filozófia és harcművészeti ág − valóban valahonnan Kínából indult el
sok száz évvel ezelőtt, az eredete egészen az alkímiáig nyúlik vissza.
Yin és Yang, a tai chi szimbóluma

Ennek az ősi tudománynak - akárcsak nyugaton - a célja az arany előállítása volt. Aranyon
ebben az esetben nem a nehézfémet kell érteni, hanem azt a szellemi minőséget, amelyet
leginkább az arany jellemzőivel lehet leírni: az ősanyagot, ami csendes, nyugodt, meleg,
tiszta és makulátlan, végleges és ragyogó. Ez az az állapot, amelyet egy szellemi
úton járó ember célul tűzhet ki. Ennek az állapotnak az elérésére számos módszert fejlesztettek ki az idők folyamán, és a taoista kolostorokban is többféle vállfaját űzték az alkímiának. Különböző anyagokat használtak. Volt azonban egy olyan módszer, ahol szellemi és
testi erőfeszítéssel próbálták előállítani az "aranyat", ez a belső alkímia.
A belső alkímia koncepciója szerint a cél visszatérni a "Forráshoz", avagy az "Eredeti" vagy "arany Test"-hez. Ez az
"Arany Test" a jó egészséggel és a végtelen energiával jellemezhető. Az "Arany Test" az, ami minden ember birtokában
volt valamikor, csak időközben a negatív befolyások következtében elveszett . A visszatérés megvalósításának módja,
hogy a testben lévő egyik fajta belső energiát hívják "Arany Pirulának". A neve azért pirula, mert ez tulajdonképpen a
halhatatlanság elixírje.

A nyugati tradíciókban is megvolt ez a tudás, azonban itt sokkal hamarabb feledésbe merült, mint keleten. Az ókortól kezdve már csak a külső alkímia élt, és a belső alkímia tisztán
szellemi része.
A keleti gondolkodásmód sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a test és a szellem közötti öszszefüggés leírása. Az elmélet szerint a lelki torzulások testi formában is jelentkeznek,
és ha testünket rendbe hozzunk, az egyben a lelki blokkok feloldását is jelenti.
Természetesen ez fordítva is igaz: ha lelki gyakorlatokat végzünk, azzal a testi problémákat
is megszüntethetjük. Ez egy oda-vissza ható folyamat, és ha harmonikus fejlődést szeretnénk elérni, mind a két aspektussal foglalkoznunk kell. Ennek a felismerésnek a következtében alakultak ki a keleti mozgásművészetek, köztük a Tai Chi Chuan is. A Tai Chi
Chuan segítségével érték el a gyakorlók a "Tai Chi"-t (amely szó szerint annyit jelent, hogy
a "Legnagyobb Végső", és a Yin - Yang típusú energiák kiegészített állapotát jelenti a
testben.).
A fentiek fényében talán kitűnik, hogy a Tai Chi-t egészségmegőrző gyógytornának tekinteni ugyanolyan hiba, mint pusztán harcművészetnek, mivel ezek csak mellékhatásai egy olyan folyamatnak, amely során igyekszünk elérni egy magasabb létszínvonalat, és
kibontakoztatni a bennünk lévő isteni szikrát, a Tao fényét. Aki ennek nincs tudatában, csak
részeredményeket fog elérni, akár az egészségjavításban, akár a harcművészetek területén.
TAOISTA TAI CHI
tása

TM

Tai Chi kora reggel a szabadban

– Az egészség javítása és helyreállí-
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Napjainkban a Tai Chi-nak rengeteg formája létezik a világon. A legtöbb modern stílus
az öt ősi kínai hagyományos iskolából fejlődött ki: Chen, Yang, Wu/Hao, Wu és Sun.35
A Taoista Tai Chi-nak a belső alkímia a célja, amelyhez az út a testi - szellemi
egészségen keresztül vezet.36
A Taoista Tai Chi TM lassú és természetes mozdulat összessége, melyek ellazítják a
testet és a lelket, javítva a koordinációt, fejlesztve az erőt és a mozgékonyságot. A lágy fordító és nyújtó mozdulatok oldják a derék, hát és nyak fájdalmait, és inkább felfrissítik, mint kifárasztják a gyakorlót. Nagy szerepe van az időskori csontritkulás gyógyításában, és az azzal
járó fájdalmak megszüntetésében. A Taoista Tai Chi TM az egészség visszaállítására és
fenntartására szolgáló belső mozgásművészet.
KORHATÁR NÉLKÜL MINDENKI VÉGEZHETI!
Felgyorsult életvitelünk és a rengeteg ülve végzett munka sokszor stresszel és a
megfelelő fizikai aktivitás hiányával párosul. A Taoista Tai Chi TM rendszeres gyakorlása
szervezetünk teljes fiziológiájára jótékonyan hat, ide értve az ínszalagokat, ízületeket, gerincet, kötőszöveteket és belső szerveket. Habár nem helyettesíti a megfelelő orvosi kezelést, a
Taoista Tai Chi TM többek között segíthet az olyan betegségben szenvedők egészségének és életminőségének javításában, mint a rossz vérkeringés, magas vérnyomás, ízületi gyulladás, hátfájdalmak, légzőszervi problémák, emésztési rendellenességek, Parkinsonkór, Sclerosis Multiplex, fibromyalgia.
A Taoista Tai Chi TM gyakorlása folyamán a testhelyzetek változtatása az alábbi fizikai hatásokkal jár:
Szív- és érrendszer: a Taoista Tai Chi TM fokozza a vér és az oxigén keringését
valamennyi testrészünkben. Bizonyítást nyert, hogy csökkenti a magas vérnyomást.
Csontrendszer: a Taoista Tai Chi TM egyik fő célja a gerinc, a váll- és a medenceöv
helyes beállítása. Csökkenti a gerinc, és az ízületek természetes degenerációját,
mely az idős kor velejárója.
Izomrendszer: a Taoista Tai Chi TM minden fontos izom-csoportot megmozgat. Javítja az izmok tónusát és jó hatással van a derékfájdalmakban szenvedőkre.
Idegrendszer: a Taoista Tai Chi TM fejleszti az egyensúly-érzetet, a koordinációt és
a finom mozgáskészséget. Javulnak a reflexek és az összpontosító képesség.
A fenti hatásoknak köszönhetően a Taoista Tai Chi TM gyakorlása oldja a stresszt és
megakadályozza az abból adódó betegségek kialakulását. A Taoista Tai Chi TM megtanulása a relaxálás elsajátítása. Kínában sok orvos önálló valamint kiegészítő gyógymódként alkalmazza kimutathatóan jó hatásfokkal.
A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság a kanadai központú Nemzetközi Taoista Tai
Chi Társaság része,37 1994 óta létezik. Jelenleg Budapesten, Győrött, Pannonhalmán,
Sopronban, Egerben és Miskolcon tartanak edzéseket.
35

TM

A Taoista Tai Chi
ugyan nem egyenes leszármazottja a kínai kolostori hagyományoknak, de a társaság alapítója, Moy mester sokat rekonstruált belőle. Moy-Lin-shin kisgyermekkora óta taoista kolostorban élt, és mestereitől sokat megtanult a taoista tudományokból.
36 Ennek hangsúlyozására szolgál az is, hogy itt a Chuan-t lehagyják a Tai Chi végéről, mert a Chuan (ököl) kifejezés a pusztakezes harcművészetekre utal.
37
TM
A Nemzetközi Taoista Tai Chi Társaság egy non-profit, önkéntes szervezet, amelynek tagegyesületei több
mint 25 országban, közel 500 helyszínen működnek. A társaság önkéntes szellemisége kiterjed a Taoista Tai Chi
TM
oktatására is, melyet akkreditált, önkéntes instruktorok végeznek.
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NE FELEDJÜK: csak egyszer kell megtanulni, utána bárhol, bármikor végezhető –
akár kora reggel a parkban is, egyedül vagy társakkal! (Kereskedelmi alkalmazottaknak, különösen a pénztárosoknak igen ajánlott!)

4. Egyéb mozgások
Állóképesség növelés, zsírégetés:
– szobakerékpározás,
– gyaloglás,
– kocogás, pulzusmérő órával
Az edzett szervezet az energiaszükséglet fedezésére a szabad zsírsavakat hasznosítja (ha nem túl nagy intenzitású a
mozgás), vagyis az edzett szervezet anyagcseréje a zsírleépítésre van hangolva. Az edzetlen szervezetben ezzel ellentétben a zsírtermelés és raktározás a domináló jelenség.
Zsírégetés hatékonyan:
Edzés előtt másfél órával (nem kevesebb!) fogyasszunk alacsony szénhidráttartalmú, fehérjében gazdag kevés ételt (pl. joghurtot), jobban és tovább bírjuk az edzést, több kalóriát
tudunk elégetni. Meg kell tanulnunk orron át lélegezni, stabilizálja a szívritmusunkat, kitartóbbá tesz és nem fogunk lihegni, kapunk elég levegőt.
Nagyon fontos a bemelegítés, ami 15 percig tartson. Ez lehet súlyzózás is
akár, mert erősítjük az izmokat és mire a tényleges gyakorlatokat elkezdjük,
szervezetünk eléri azt az energiaszinten, amelyen túl a szervezet már a (felhalmozott) tartalékai után nyúl.
Éppen ezért a kardioedzést −biciklizést, futást− hagyjuk az edzés végére.
Ugrálókötelezés:
Megmozgatja az egész testet, edzi a szívet és az érrendszert.
Kétperces lassú bemelegítéssel kezdjünk (lábainkat nem emeljük túl magasra,
kicsiket ugrunk). Utána változtatgatjuk a gyakorlatokat 1-2 percenként: kicsiket ugrálunk, majd kicsi ugrások közben váltogatva rúgunk egyszer a jobb,
majd a bal lábbal, piciket ugrunk páros lábbal 30 másodpercig egyhelyben, majd
ugyanennyit előre és hátra.
Hintázó ugrálást végezzünk, jobb lábat elől tartva hintázzunk előre és hátra, majd a bal
láb legyen elől. Szökelljünk összezárt lábakkal egyik oldalról a másikra.
Először kis ideig gyakoroljunk, figyeljük a testünket, idővel, fokozatosan növelhetjük a napi adagot, időtartamot.
Túrázás:
Fizikailag frissítően hat a szervezetre, a tájban való gyönyörködés,
a csendes, nyugodt környezet pszichés ellazuláshoz vezet.
Tippek a munkahelyi testmozgáshoz
Gyakran még azok is, akik egyébként munkaidő után eleget sportolnak, teljesen elhanyagolnak mindenféle testmozgást, amíg dolgoznak.
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Ez csak amiatt gond, mert az egész napos ülőmunka nem tesz
jót. Akkor sem, ha egyébként edzettek vagyunk. Hiszen az íróasztalunk mellett akaratlanul is begörbül a hátunk, megfeszül a nyakunk,
és a végtagjaink elgémberedhetnek. Mindez persze a gondolkodásunkat is lassítja.
Itt az idő tehát, hogy belecsempéssz egy kis mozgást minden munkanapodba! Ehhez adunk ötleteket:
1. Szállj le egy megállóval előbb hazafelé a buszról vagy a metróról. Így máris gyalogoltál, mozogtál pár percet a napi ajánlott fél órából.
2. Végezz óránként fél percig szemkörzést mindkét irányba, és időnként fókuszálj
különböző távolságban lévő tárgyakra.
3. Válaszd a lépcsőt a lift helyett, amikor csak teheted.
4. Az ebédszünetet vagy egy részét kihasználhatod arra, hogy sétálj egyet a közeli
parkban egyedül vagy valamelyik kollégáddal.
5. Óránként állj fel 5-10 percre a székedből, és nyújtózz párat, végezz egy-két
gimnasztikai gyakorlatot. a munkaasztalnál vagy a falnál. A felfrissült vérkeringéssel
még a szellemi munka is tökéletesebb lesz.
6. Csapatépítésként általában sikeres egy közös sportprogram hétvégén vagy
munkaidő után, válasszatok akár egy közös kerékpártúrát, kirándulást vagy kosarazást.
7. Ne felejtsd, a tested is tőke! Az edzett, állóképes szervezet lelkileg és fizikailag is
többet bír.

IV.

MUNKABALESETEK – MEGELŐZÉS − KÖVETKEZMÉNYEK

1. Munkahelyi baleset és bírság: mi a három leggyakoribb tévhit?38
A munkavédelemmel kapcsolatban több tévhit is él a kisvállalkozókban. Különösen azok
bagatellizálják egy esetleges munkavédelmi ellenőrzés kockázatait, akik úgy gondolják,
nem végeznek veszélyes tevékenységet. Nézzük végig, miért büntetnek a munkavédelmi felügyelők és mit gondolnak rosszul a cégek.
Az OMMF nyilvános hatósági nyilvántartásából kiderül, hogy olyan tevékenységű cégek is kaptak munkavédelmi bírságot, amelyekről fel sem tételeznénk. A
nyilvántartásból kigyűjtve, hogy milyen cégek kaptak munkavédelmi bírságot, érdekes következtetések vonhatók le. Vegyük sorra a tévhiteket és tényeket.
Az első tévhit: "Kis céget úgysem nagyon büntetnek meg!"
A nyilvántartásból elég nehéz adatokat kiszűrni, de adószámuk alapján két csoportba sorolhatóak a kisvállalkozások a négymillió forint árbevételű cégekre kirótt bírságok és a huszonötmilliós vállalkozások.
Ezeket a cégeket az adószám alapján válogattuk ki; az adószám egyik számjegye arra utal,
hogy ezek alanyi adómentes vállalkozások. Garantáltan mikrovállalkozások, és az OMMF
nyilvántartásából látható, hogy az ilyen kis cégek akár az éves árbevételük 10 száza38

Kling Péter munkavédelmi szakmérnök – www.munkavedelmioktatas.hu
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lékát is kifizethetik munkavédelmi bírságra. A munkavédelmi bírság megállapításakor
az OMMF által is deklaráltan nem vehető figyelembe a munkáltató anyagi helyzete. A felsorolt bírságösszegekből egyértelműen látszik, hogy a gyakorlat ettől nem tér el.
A következő csoport az evás cégeké, ezeket a céget szintén az adószám alapján válogatták
ki, az adószám egyik számjegye arra utal, hogy evás vállalkozásokról van szó, ezért ezeknek a cégeknek az éves árbevétele maximum 25 millió forint. Ők garantáltan még mindig
csak maximum néhány főt foglalkoztatnak, ehhez képest náluk is akadnak komoly öszszegű bírságok az alábbi jogerős bírsághatározatok születtek.
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó

100 000 Ft
150 000 Ft

egyéni vállalkozó

150 000 Ft

villamossági kereskedelmi és
szolgáltató bt.

200 000 Ft

egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó
gyártó, kereskedelmi és szolgáltató bt.

200 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft

egyéni vállalkozó
egyéni vállalkozó
építőipari és szolgáltató bt.
egyéni vállalkozó
építőipari kereskedelmi és szolgáltató kft.
építőipari kkt.
egyéni vállalkozó

350 000 Ft

egyéni vállalkozó

400 000 Ft

mezőgépgyár kft.

120 000 Ft
150 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft
240 000 Ft
250 000 Ft
300 000 Ft
400 000 Ft
400 000 Ft

300 000 Ft
+ 200 000 Ft

A második tévhit: "Nem veszélyes a tevékenységünk, hozzánk biztos nem jön ellenőrzés"
A vizsgálat néhány olyan iparágra is kiterjedt, amelyek a munkavédelmi bírságokat tekintve
kifejezetten veszélytelennek tűnnek. Ebből kiderül, hogy még a tanácsadók sincsenek biztonságban, sőt, a bírságtól a jóisten sem véd meg, amint ennek az egyháznak a példája is
mutatja (400000 Ft bírság).39
Néhány kereskedelmi cég
kereskedelmi kkt.
100 000 Ft
kereskedelmi és szolgáltató bt. 200 000 Ft

kiskereskedelmi kft.
kereskedelmi és szolgáltató kft.

ipari és kereskedelmi kft

kereskedelmi kft.

200 000 Ft

150 000 Ft
200 000 Ft
200 000 Ft

A harmadik tévhit: "Mi nem gyártó, hanem szolgáltató cég vagyunk, nincsenek is
veszélyes gépeink"
Ettől azért ugyanúgy szükség van munkavédelemre, mint ahogyan az OMMF az alábbi cégeknél ezt nyomatékosan ki is fejezte:

39

A veszélyes tevékenységű cégekből nem gyűjtöttünk (építőipar, gyártás), ők úgyis tudják magukról, de az
OMMF hatósági nyilvántartásában lehet több céget is találni.
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fűtésszerelő szolgáltató kft.
fűtésszerelő szolgáltató bt.
autószerviz szolgáltató kft.
fotószolgáltató kft.
biztonsági szolgáltató kft.

100 000 Ft
150 000 Ft
250 000 Ft
400 000 Ft

vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató bt.
szépségápoló szolgáltató kft.
kiadó, reklámszolgáltató kft.
szálloda zrt.

500 000 Ft

iskolai szövetkezet

100 000 Ft
150 000 Ft
400 000 Ft
500 000 Ft
300 000 Ft
+ 500 000 Ft

2. A munkahelyi baleseti oktatás fontossága
Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség tevékenységében a
munkahelyi balesetek megelőzése kulcsfontosságú kérdés, melyet tükröz az a tény is, hogy
a 2001. Évi Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Hét témája is ez
volt. E kezdeményezés támogatására tanulmányozták az Európai Uniós tagországok baleset-megelőzési programjait. A tanulmányban elemzésre került 22 eset40 mind országos és
regionális szintű, mind pedig ágazati és vállalati szintű intervenciókat foglal magába.
A jelentés kimutatja, hogy a baleset−megelőzési programok jelentős pozitív hatással
járhatnak, például a munkahelyi balesetek alacsonyabb gyakorisága és súlyossága,
ezen felül, más előnyök mellett, jobb költség-haszon arányok által. A jelentés kiemeli a
monitorozási rendszerek, a kockázatoknak a forrásuknál történő megelőzésének fontosságát, valamint a társadalmi párbeszéd, partnerség és a dolgozók részvételének
előnyeit.
A jelentés is igazolta azt az európai és hazai törekvést, hogy a társadalmi párbeszéden belül
rendkívül fontos a partnerség, a dolgozók részvétele, és – mint kölcsönös feladat: az információk átadása, átvétele. Ennek érdekében persze a munkáltatónak, mint a munkahelyen az elsődleges munkavédelmi felelősnek van a legfőbb tennivalója, mert neki kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló megkapja a szükséges munkavédelmi ismeretanyagot.
(Most nem szólunk a munkáltató teljes felelősségéről: a biztonságos és egészséges munkahely kialakításáról, mellyel kapcsolatosan a VÉDD MAGAD első kötetében bővebben szóltunk).
A munkavédelmi oktatás folyamatos feladat, de vannak olyan esetek, amikor az oktatást
kötelező megtartani:

– a munkavállaló munkába állásakor
–

–
–

munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor
munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor
új technológia bevezetésekor

A munkáltató köteles a munkavédelmi oktatást olyan időközökben és
tartalommal megtartani, hogy a munkavállaló 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.
40

A jelentés teljes terjedelmében, angol nyelven, megtalálható az Ügynökség honlapján is olvasható:
http://agency.osha.eu.int/publications/reports/workaccidents/ címen, és innen díjmentesen letölthető.
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A munkavédelmi oktatások témáit a munkáltató határozza meg, de talán nem haszontalan
áttekinteni a javasolt oktatási témákat:
a munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított általános jogok
és kötelezettségek
a munkahelyi belső előírások, utasításokból a munkavállalóra vonatkozó rendelkezései
a munkája egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges utasítások (technológia, gépkezelési, karbantartási stb.)
a jogszabályoknak a munkavállaló beosztásával illetve munkájával összefüggő
előírásai
a munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó veszélyek, ártalmak – mind a
munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, azok elhárításának módja, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás
az alkalmazott eszközök, anyagok, továbbá védőeszközök helyes használata
a munkavállaló munkájával kapcsolatos közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi, elsősegély-n
nyújtási ismeretek

–
–
–
–
–

–
–

–

a munkavállaló vállalati munkavédelmi képviselőinek megválasztása,
feladatai, a képviselő jog- és hatásköre és persze elérhetőségük

Ez utóbbit azért emeljük ki a tematikából, mert − mint láttuk – elég kevés helyen választottak a munkavállalók munkavédelmi képviselőt, nem egy esetben azért is kapcsolódnak az üzemi tanács választásokhoz a munkavédelmi képviselők választások, mivel a
munkahelyen képviselettel rendelkező szakszervezet − maga is jogosult jelöltállításra –
szorgalmazza a munkavállalói munkavédelmi képviselők megválasztását.
Sajnos, elterjedt tévhit szerint a munkáltató „nem tehet semmit”, ha a munkavállalók nem
kívánnak munkavédelmi képviselőt választani, a munkáltató nem avatkozhat be a munkavállalók jogaiba, és ezért nincs képviselőjük.
Ezzel kapcsolatban 2007−ben született egy rendkívül fontos legfelsőbb
szintű ítélet41, melyben a Legfelsőbb Bíróság nagyon kategorikusan kimondta, hogy a választás megtartása kötelező, és a választás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettségeként írja elő, aki nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a választási jogosultságukkal élni kívánnak. (felülvizsgálati kérelmet a munkáltató nyújtotta be a Legfelsőbb Bírósághoz, mivel az OMMF megbírságolta, amiért a munkavállalóknak nem voltak munkavédelmi képviselői a cégnél):
„Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdés a) pontja úgy rendelkezik, hogy munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden
olyan munkáltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma ötven fő. A választás
meghatározásának lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége. Az előbbi szabály alapján a
felperesnél munkavédelmi képviselő választást kell tartani, mert a törvény hivatkozott rendelkezése a választás megtartása kötelezővé teszi a munkavállalók létszámára tekintettel. Minthogy a választás megtartása kötelező, és a választás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettségeként írja elő, a felperes nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a választási jogosultságukkal élni kívánnak. Az a körülmény, hogy a munkavállalók az őket megillető e jog gyakorlásával kívánnak – e élni, a megtartott választás érvényességét, illetve eredményességét befolyásolja (az Mvt. 70/A. § (3) be41

a Legfelsőbb Bíróság Mfv. II.10.411/2007/3.számú ítélete, teljes szövege olvasható a „Munkavédelmi Képviselő”honlapon: http://www.mvkepviselo.hu/munkavedelmikepvis.html
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kezdése értelmében megfelelően alkalmazandó Mt. 51. § - 51/A. §). Téves tehát az a jogszabály-értelmezés, miszerint a munkáltatót a választás megtartásának lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak akkor terheli, ha a választást a munkavállalók vagy a szakszervezet kezdeményezi. A törvény érintett rendelkezése ugyanis ilyen feltételt
nem szab.”

3. Munkakör betöltéséhez szükséges alkalmassági vizsgálat
A VÉDD MAGAD kézikönyv ezen kötetének első részében áttekintettük azokat a veszélyeket és ártalmakat, amelyek a kereskedelemben a munkavégzés során „leselkednek” a
munkavállalókra, az oktatás ezek csökkentésében, sőt teljes felszámolásában is rendkívül
erőteljes lépés.
A munkavállalókat és munkáltatókat a munkaviszony előtt és a munkaviszony alatt is terheli
a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmasság vizsgálatának kötelezettsége.
Eltekintve azoktól az esetektől, amikor a munkavállalókat feketén illetve fél-legálisan foglalkoztatják, az esetek nagy többségében a munkáltatók és munkavállalók betartják az erre vonatkozó szabályokat. Vita volt – és még mindig van – a vizsgálatok árának megtérítéséről, mert néhány munkáltató (sajnos akad köztük nagy multinacionális cég is!) nem
téríti meg a munkavállalónak a vizsgálatok árát (pl. a tüdőszűrés, a vérvétel, illetve

más orvosi vizsgálatok előtt kötelezően befizetendő, nem egyszer több ezer forintra
rúgó vizsgálati díját), Ezek a költségek − több jogszabály előírása alapján – NEM
TERHELHETIK a munkavállalót, azt a foglalkoztatással együtt járó költségként a
munkáltatónak kell kifizetnie!

Kétségtelen, hogy a munkáltatói magatartást nagyban befolyásolta az a rendelkezés,
mely szerint 2007. január 1-től a munkahigiénés szűrő- és ellenőrző vizsgálatok
nem számolhatók el az Egészségbiztosítási Alap terhére. Ez azonban nem változtat
azon, hogy a Munka Törvénykönyve, a munkavédelmi törvény és a munkaköri alkalmassági vizsgálatról szóló népjóléti miniszteri rendelet, sőt nemzetközi jogi szabályok szerint a költségeket a munkáltató köteles viselni.
A Munka Törvénykönyve 153. § (1) bekezdése rögzíti a munkáltató költségviselésre
vonatkozó szabályát:
Mt. 153. § (1) „A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel…..”.

A munkáltatónak a munkával kapcsolatos kötelezettsége elsősorban az egészséges és
biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani, az erre vonatkozó szabályok megtartásával, ezek közül a legfőbb és legalapvetőbb a munkavédelmi törvény. Az Mvt. szerint a
munkaköri alkalmasság vizsgálatának ügyét a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály írja
elő42
A munkavédelmi törvény 2. § (2) bekezdése a munkáltatót teszi felelőssé az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért:
„Mvt. 2. § (2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató fele42

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet írja elő.
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lősségét. A munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem
szabad a munkavállalóra hárítani.”

Szintén a munkavédelmi törvény 58. §-a felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelyeket a munkáltatónak a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatosan teljesítenie kell, mint pl.
– többek között – a munkahely létesítésekor kötelezően elvégzendő vizsgálatok;
vagy a soron kívüli ellenőrzés, ha a munkahely, az egyéni védőeszköz, a technológia,
közvetlenül veszélyeztette a munkavállalókat; valamint a munkavállaló alkalmazása
a munkavédelmi törvény 49. §-a előírásainak megfelelően.
A munkavédelmi törvény 49. § (1) szerint a munkavállaló csak olyan munkára és akkor
alkalmazható, ha
– annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
– foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja,
– foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
– mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
A munkavédelmi törvény azt is előírja ebben a szakaszban, hogy az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban43 meghatározott munkakörökben - időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni. A rendelet mellékleteiben megtalálhatók a
munkakörök, a végzett tevékenységek leírása, és az is, hogy milyen vizsgálatokat, milyen
időközönként kell elvégeztetni. A kereskedelemben a közfogyasztásra szánt élelmiszer előállításával és forgalmazásával foglalkozó munkakörökre vonatkozóan a népjóléti miniszter
rendelete a következő vizsgálatokat írja elő44
Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök,
tevékenységek
Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt,
italt) előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve
a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-, gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá
ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző
személy

bakteriológiai

–

A vizsgálatok köre
bőrgyógyáTBC
szati
(ernyőképszűrés
érvényes lelete)

+

+

nemi
betegség
–

Az ilyen vizsgálatok - a munkavédelmi törvény meghatározása szerint - munkaköri alkalmassági vizsgálatnak minősülnek, melyet a munkáltató által biztosítandó “foglalkozás-egészségügyi szolgálat” keretében kell végezni.
Az ilyen munkaköri alkalmassági vizsgálatokat lehet előzetesen elvégeztetni, időszakosan
vagy kötelezően; illetve soron kívül (pl. fertőzés gyanúja esetén), ha egy veszélyeztetett
egészségügyi helyzet elmúlt (záróvizsgálat), de alapvetően a munkakör betöltése előtt (munkaviszony létesítése előtt) mindenképpen és jogszabályi előírások szerinti időben el kell
végezni.
A Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi törvény előírásai mellett nemzetközi jogszabályok is azt támasztják alá, hogy az ilyen kötelezettségek nem a munkavállalók
költségei. Hazánk is ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 161. számú Egyezmé-
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33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiéniás alkalmasság orvosi vizsgálatáról
és véleményezéséről
44
Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek – 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 1. sz. Melléklete

71
nyét45 a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, valamint az erről szóló 171. számú Ajánlást is. Mindkét nemzetközi dokumentum kifejezetten rendelkezik arról, hogy a foglalkozásegészségügyi szolgáltatások igénybevétele nem terhelheti a munkavállalót.
Az Egyezmény 12. cikke szerint
„A munkavállalók egészségének ellenőrzése, munkájukkal kapcsolatosan, ne okozzon keresetkiesést, legyen
ingyenes, és amennyiben lehetséges, munkaidő alatt történjen.” Az Ajánlás (amely az Egyezmény szabályait
részletezi) 45. pontja azt írja elő, hogy „A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok által biztosított foglalkozásegészségügyi ellátás legyen a munkavállalók számára költségmentes.”

Egyértelmű tehát, hogy a munkáltatói kötelezettségek teljesítése körében felmerült költségek
a munkavállalóra, sőt az új, leendő munkavállalóra sem háríthatók át, még abban
az esetben sem, ha a munkaviszony létesítésére éppen azért nem került sor, mert az alkalmassági vizsgálat után kiderül, a munkavállaló – egészségi állapotára tekintettel – nem töltheti be az adott munkakört. Ezt a szabályt a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.
24.) NM rendelet írja elő – a 4. §-ban
4. § (1) „Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően”

Mindezekből tehát az következik, hogy a munkáltató köteles rendelkezni
arról, hogy a hol (melyik foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál) kell elvégezni a kötelező rendszerességgel előírt munkaköri alkalmassági
vizsgálatokat (a már munkaviszonyban álló munkavállalóknál), hogy a
szolgálattól a munkáltató nevére és címére szóló, áfát is tartalmazó
számlát kell kérni, és hogy ezt a számlát a munkavállalónak hova kell
benyújtani, milyen módon térítik meg neki a nem őt terhelő vizsgálati díjat. Ajánlatos
egy állandó és stabil rendszert kialakítani, vagy a már meglévő költségtérítési rendszerbe
beilleszteni ennek a költségnek a megtérítését is.
Az alkalmazás előtt elrendelt munkaköri alkalmassági vizsgálatok megtérítéséről
is rendelkezni kell, hiszen akkor is a munkáltatót terheli ez a költség, ha végül a munkavállaló egészségügyi alkalmatlansága (vagy másfajta alkalmatlanság) miatt nem lép munkaviszonyba. A megtérítés szabályait akkor kell ismertetni a munkavállalóval, amikor a leendő
munkavállalóval megbeszéli a munkáltató, hogy el kell végeztetnie a munkakör betöltéséhez
szükséges vizsgálatokat.
Mint ismeretes, a munkáltatók és a foglalkozás−egészségügyi szolgálatok 2007. év elejétől szakmai tevékenységükben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséghez (OMMF) tartoznak. Az OMMF munkavédelmi felügyelőségei útján ellátja az általános
munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira, ideértve a foglalkozásegészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak – az OMFI közreműködésével történő – szakmai irányítását is. Az
OMMF együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által nyújtott egészségügyi szolgáltatás tekintetében a szakfelügyeletet külön jogszabály szerint ellátó Országos
Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központtal.
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1988. évi 13. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1985. évi június hó 26. napján elfogadott Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 161. számú Egyezményének (foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról), valamint az erről szóló
171. számú Ajánlásnak elfogadásáról
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Ezzel együtt a munkaegészségügyi adatszolgáltatás szabályozása is változott (erről bővebben – a munkáltatók munkavédelemért felelős munkatársai és a munkavédelmi képviselők
számára fontos tudnivalókkal – az OMMF honlapján lehet olvasni46
2007. április 15-től több helyen módosult a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló
89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, a hatályos módosítások értelmében megváltozott a
munkáltatóknak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybételével kapcsolatos bejelentési, tájékoztatási kötelezettsége, pontosításra és kiegészítésre került a foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknak az ellátással kapcsolatos jelentési feladata is. Az
egységes munkavédelmi hatóság létrejöttével a munkavédelmi felügyelőségek
feladata lett a korábban ÁNTSZ-ek hatáskörébe tartozó – munkaegészségügyi
tartalmú adatok kezelése is.
A 2007. IV. 15. előtti szabályozás szerint is előírta, hogy be kell jelenteni a munkavállalók
létszámát és tevékenységét a területileg illetékes ÁNTSZ-nek, és eddig is évente két alkalommal (június 30-án és december 31-én) voltak kötelesek jelenteni a szolgálat székhelye
szerint illetékes ÁNTSZ intézetnek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok által ellátott munkavállalói létszámot és a foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlást (A-B-C-D besorolását), valamint a szolgáltatás ellátási kapacitás-terhelésének alakulását.
A módosítás az OMMF számára teljesítendő bejelentések előírása révén a
munkáltatók és a szolgáltatók azonosítását, a változások követését teszi lehetővé.
Emellett ellenőrizhetővé és követhetővé válik a munkavédelmi felügyelőségek számára a munkáltatók részéről a kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételének teljesítése, a szolgáltatók részéről pedig az ellátással, a működéssel
kapcsolatban nyerhetők standard, összehasonlítható adatok.
A bejelentések alapján a munkavédelmi felügyelőségek a munkáltatói és szolgáltatói
adatok egybevetésével intézkedhetnek az ellátás biztosítása és annak minősége érdekében

4. Munkabalesetek kivizsgálása
Többször leírtuk már, hogy munkabalesetek bekövetkeztekor a munkáltatónak
milyen feladatai vannak, ezeket tennivalókat annyiban ismételjük, amennyiben
ezek összefüggenek a munkavédelmi képviselők feladataival. Fontos, hogy a
munkavédelmi képviselők megismerjék a baleset bekövetkeztekor saját tennivalóikat, valamint azt is, hogy milyen módon képviselhetik sérült munkavállaló
társaik és a többiek érdekeit is
A munkáltatónak a kereskedelemben is a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ennek eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben
kell rögzítenie. Emellett az olyan munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, amely
nem eredményez munkaképtelenséget, és e vizsgálat következtetéseit is nyilvántartásba kell
venni. A munkabaleset (és a foglalkozási megbetegedés) kivizsgálása során fel kell tárni a
kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére.
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http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=311#fogl.eu.szolg − Tájékoztató a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelettel kapcsolatban.
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A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (például tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás teljes körű tisztázására is. A vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell
ellátni, és fontos, hogy ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.
Tényfeltárás
A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell
tárni a veszélyes körülményeket és veszélyes cselekedeteket, valamint azokat a tényezőket, amelyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy folyamat beindulásában.
Helyszíni szemle
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle
eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen rögzíteni kell.
Információszerzés
A munkabalesetről információval rendelkező személyeket − ha szükséges, jegyzőkönyvileg
− meg kell hallgatni. E személyek lehetnek:
– a sérült,
– a balesetet okozó személy,
– a szemtanúk,
– a sérült munkatársa,
– a sérült közvetlen vezetője
Megállapítási kötelezettség
A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani
–

a létesítmények, gépek, berendezések, eszközök, az áruféleségek és csomagolásuk állapotát, ennek keretében a munkavédelmi minősítésre, üzembe helyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény
(például üzemzavar, műszaki hiba stb.) fellépését

–

az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete, védőberendezések,
jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és
használatukra vonatkozó előírások érvényesülését

–

a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műszeres méréssel). A környezeti tényezők a következők: mechanikai tényezők, kémiai
tényezők (ezen belül: gázok, gőzök, por), elektromos tényezők, zaj és rezgés, sugárzás (ezen belül: világítási tényezők), meteorológiai tényezők, klímatényezők, hőmérséklet hatásai, élőlény hatásai, egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások

–

a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét

–

a munkavégzés ütemét, a munkatér (eladótér, raktártér, iroda) nagyságát, munkakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó
táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlétét, a kereskedelmi létesítmény rendjét és tisztaságát, az anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit

–

a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és társaik baleset bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát
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–

az érintett berendezésekre, munkaeszközökre, munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét; a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező
hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapításával

–
–

hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset
az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt, hogy mit kell
tenni hasonló baleset megelőzése érdekében
A munkabalesetek vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell
rögzíteni, hogy az így készült dokumentumok alkalmasak legyenek mind a
baleset okainak megállapítására, mind pedig a megállapított összefüggések, körülmények tényszerű alátámasztására.

Bejelentés
A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a baleseti helyszín szerint illetékes felügyeletnek (azaz az illetékes területi munkavédelmi felügyelőségnek) azonnal bejelenteni.
(súlyos az a munkabaleset, mely a sérült halálát, valamely érzékszerv elvesztését, súlyos
csonkulást, a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, orvosi vélemény szerint
életveszélyes sérülést okoz).
A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a munkát közvetlenül
irányító személynek haladéktalanul jelenteni a balesetet.
Súlyos munkabaleset bejelentése
A súlyos munkabalesetet a munkáltatónak − telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen − azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a területi munkavédelmi felügyelőségnek.
Nyilvántartásba vétel
A munkáltató minden munkabalesetet a bekövetkezését követően köteles haladéktalanul nyilvántartásba (munkabaleseti nyilvántartás) venni.
A munkabaleseti nyilvántartás tartalma
A munkabaleseti nyilvántartás − az előzőekben, az adatrögzítési kötelezettség kapcsán felsorolt személyi adatokon túlmenően − tartalmazza
–

a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - számát;

–

a sérült munkakörét;

–

a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását;

–

a sérült ellátására tett intézkedést, illetve

–

azt a tényt, hogy a sérült folytatta-e a munkáját, avagy sem.

A nyilvántartás vezetésének módja
A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását vezető szervezeténél összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél
külön-külön vezetni kell.
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Jegyzőkönyv
A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket
„M
MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV47"- ben kell rögzíteni.
Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig
nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. Lényeges, hogy
a jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön kell kiállítani.
A jegyzőkönyv címzettjei
A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet
–

a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának;

–

a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a területi munkavédelmi felügyelőségnek.

–

külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar munkavállalójának a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetéről a területi munkavédelmi felügyelőségnek

–

a társadalombiztosítási kifizetőhelynek, ennek hiányában az illetékes egészségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek)

Kivizsgálásra, bejelentésre, nyilvántartásra kötelezett munkáltatók
Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely/aki a sérültet szervezett munkavégzés
keretében foglalkoztatja.
Tanuló, hallgató gyakorlati képzése
Abban az esetben, ha a tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges
gyakorlati képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri a munkabaleset,
munkáltatón az őt foglalkoztatót kell érteni. Ettől a rendelkezéstől azonban az intézmény
és a foglalkoztató megállapodással eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni.
Kirendelés, kiküldetés
Belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés) esetén a munkabaleset kivizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért
− a kirendelő (kiküldő) munkáltató értesítése mellett − a sérült munkáját közvetlenül
irányító munkáltató a felelős.
Minősítési kötelezettség, értesítés a jogorvoslat lehetőségéről
A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről me
eg kell állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és
a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie
kell. (Ha a sérült, illetve halála esetén hozzátartozója a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, a területileg illetékes munkavédelmi felügyelőséghez fordulhat.)
Munkavédelmi képviselő részvétele
A munkavállalók érdekét védi az a rendelkezés, miszerint a munkáltatónak lehetővé kell
tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában.
47
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Munkabaleset esetén tehát a munkáltató kötelezettsége, hogy értesítse a munkavédelmi képviselőt, aki a baleset kivizsgálásának teljes folyamatában részt vehet és
észrevételeit a munkabaleseti jegyzőkönyvben rögzítheti. Különös jelentősége van a
képviselő részvételének akkor, amikor megállapításai eltérnek a munkáltató észrevételeitől. Ezeket az észrevételeket – kérésére – külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni.
Sajnos, sok esetben előfordul, hogy olyan helyen is hiányzik a munkavédelmi képviselő észrevétele, ahol pedig van választottak képviselőt a munkavállalók!
Mentesülés
A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató az Mtv.-ben foglaltak alapján nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. Ez a rendelkezés a 3 éves munkajogi elévülési idővel áll összhangban.

5. A foglalkozási megbetegedések kivizsgálásának speciális szabályai
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésének és kivizsgálásának
szabályait a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza. A rendelet szerint
foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy
kialakuló idült egészségkárosodás, amely
– a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat
során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kóroki
tényezőkre vezethető vissza, illetve
– a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a
következménye;
fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás
gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében
4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön
bejelentő orvos: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási
megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította
Az orvosi tevékenység körében észlelt, – a 2. számú mellékletben48 – szereplő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérgezést (foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott
vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) munkáltató
székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez be kell jelenteni, ki
kell vizsgálni és elfogadásuk esetén nyilvántartásba kell venni.
Ezt a bejelentést – a rendelet 3. sz. mellékletének49 figyelembe vételével – az alábbiak
szerint kell megtenni:

48

A rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzékét.
A 3. sz. Melléklet tartalmazza a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartási rendjét
49
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a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a diagnózis felállítását követő 24 órán belül
halálos kimenetelű, illetőleg ugyanazon munkahelyen 5, vagy több munkavállalót
érintő azonos, egy időben kialakult heveny (tömeges) foglalkozási betegség esetén
az elsőként észlelő orvosnak szóban azonnal és írásban legkésőbb 24 órán belül
fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldő foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
jelentési és nyilvántartási rendje
I. A bejelentés
1. A bejelentést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a kitöltési utasítás
szerint kell megtenni. A bejelentőlapot zárt borítékban kell postára adni.
2. A bejelentés megtörténtét és keltét - a kórisme feltüntetésével - a munkavállalóról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell.
3. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a bejelentőt 3 napon belül értesíti.
4. Ha a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a
munkavédelmi felügyelőség a bejelentőlap másolatát is megküldi az érintett foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak.
II. Az esetek nyilvántartása
1. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott
expozíciós esetekkel kapcsolatos vizsgálati lapokat, jegyzőkönyveket munkáltatók
szerint, továbbá e rendelet mellékleteiben foglalt jegyzékek szerint külön-külön az
alábbi csoportosításban tartja nyilván:
– a bejelentés dátuma,
– diagnózis,
– halálos vagy tömeges foglalkozási betegség,
– keresőképtelenséggel járó foglalkozási betegség,
– keresőképtelenséggel nem járó foglalkozási betegség,
– fokozott expozíció (anyagonként),
– kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.
2. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentett foglalkozási betegségekkel, fokozott
expozíciós esetekkel kapcsolatos, az 1. pont szerinti csoportosításban nyilvántartott adatokat folyamatosan megküldi az OMFI-nak. Az OMFI az 5. § (8) bekezdésében leírtak szerint vizsgálja a bejelentés szakmai megalapozottságát, a vizsgálat teljeskörűségét.
3. Az OMFI az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) által előírt jelentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít.

A bejelentést a rendelet 4. számú melléklet szerinti bejelentőlapon kell megtenni.
A rendelet előírásai szerint a bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresőképesként bejelentett személy keresőképtelenné vált.
Tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén
működő foglalkozás-egészségügyi orvos végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti
az oktatási intézményt.
Az első észlelő orvosnak lehetősége van a munkavállalót további vizsgálatok végzésére a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy
az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézetbe (OMFI) beutalnia. A beutalóra rá kell vezetni a „B
Bejelentve nincs!” megjegyzést.
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Ha az illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely a kórisme felállításához szükséges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kezdeményezi a
hozzá beutalt munkavállaló beutalását az OMFI-ba. Ebben az esetben a beutalóra rá kell
vezetni a „B
Bejelentve nincs!” megjegyzést.
A tüdőfibrózist okozó porok esetében a diagnózist felállító Baranya megyei Tüdőgyógyintézet, illetve az OMFI végzi a bejelentést.
Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, a munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti az OMMF területileg illetékes munkavédelmi felügyelőségét (a továbbiakban: munkavédelmi felügyelőség), amely azonnal értesíti az OMFI-t.
A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú
munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedését a
munkáltató foglalkozási megbetegedés észlelésekor értesíti az OMMF munkáltató székhelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségét. A munkavédelmi felügyelőség a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja az érintett
munkahelye szerint illetékes munkavédelmi felügyelőségéhez, a bejelentőlap
egyidejű megküldésével. A bejelentés átadásáról a betegellátót írásban értesíti.
A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a
munkavédelmi felügyelőség a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a

munkáltató vagy annak képviselője és a munkavállalók érdekképviselete
(munkavédelmi képviselő) bevonásával vizsgálja ki.
Ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnése és a külön jogszabályban előírtak alapján a
munkakörülmények rekonstruálásához szükséges dokumentumok nem kerültek elhelyezésre
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) illetékes intézeténél, illetve a
munkavédelmi felügyelőségnél, a foglalkozási eredetet a munkavédelmi felügyelőség saját hatáskörben bírálja el. A vizsgálatba más hatóság/intézmény is bevonható.
A vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell kezdeni, valamint a bejelentés napjától számított legkésőbb 30 napon - különösen bonyolult esetekben 60 napon - belül intézkedni kell a további foglalkozási megbetegedések megelőzése érdekében.
(5) Halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi felügyelőség ezen kívül bevonja
–
–
–
–

növényvédő szer vagy termésnövelő anyag okozta megbetegedés esetén az FVM
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervét
a biológiai kóroki tényező okozta megbetegedés esetén az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét
állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az FVM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervét
a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a területileg illetékes bányakapitányságot.
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A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt
vevőknek át kell adni.
A bejelentés teljeskörűségét, szakmai megalapozottságát az OMFI bírálja el, és
ennek során jogosult:
saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgálatokat megismételni
– szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgálatát kezdeményezni
– kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kezdeményeztetni a munkavédelmi felügyelőség útján
– külső szakértőt igénybe venni.
Betegség esetén, annak foglalkozási megbetegedésként történő elfogadásáról
az OMFI 30 napon belül tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőséget. A
munkavédelmi felügyelőség a 6. számú melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetőhelyet, ennek hiányában az illetékes megyei (fővárosi)
egészségbiztosítási pénztárt (kirendeltséget). A kifogásolt eseteket az OMFI ismételt vizsgálatra, adat-kiegészítésre, illetve törlésre visszaküldi a munkavédelmi
felügyelőségnek.
–

A munkavédelmi felügyelőség az OMFI (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát a munkáltatónak, a munkavállalónak (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlappal, valamint az OMFI tájékoztatásával együtt az Országos Egészségbiztosítási Pénz-

tár részére küldi meg.

Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a
vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről. A munkaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának
megelőzésére a munkavédelmi felügyelőség szükség esetén intézkedik. Közegészségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi felügyelőség értesíti az ÁNTSZ területileg illetékes intézetét.
A munkáltató köteles
–

–

–

a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munkahelyre, munkakörülményekre vonatkozó információkat, adatokat a vizsgálat vezetőjének a rendelkezésére bocsátani
a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizsgálatok elvégeztetéséről, a munkavédelmi felügyelőség által a munkaegészségügyi
szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésére hozott intézkedések végrehajtásáról gondoskodni
halálos, tömeges foglalkozási betegség, tömeges fokozott expozíció,
illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott expozíciók esetén a munkavédelmi törvény előírásai szerinti soron kívüli ellenőrzést lefolytatni, és a soron kívüli kockázatértékelést elvégezni.
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6. A munkáltató kötelezettségi körébe tartozó nyilvántartásokról
Mint ismeretes, a munkáltató kötelezettségi körébe tartozik a munkavállalók oktatásának
megszervezése, ezt a feladatát ajánlatos folyamatosan adminisztrálni, ezért a rá vonatkozó
tennivalók teljesítését szolgálja a „MUNKAVÉDELMI oktatási napló” 50
A nyomtatvány alakja egy füzet, amelynek belső borítóján előrenyomtatott hely van a legfontosabb adatoknak:
Munkáltató neve és címe:

Üzemegység (telep, műhely)

__________________________

________________________________

__________________________

________________________________

A napló megnyitásának kelte: _________________________________________________
zárásának kelte: __________________________________________________

A napló vezetésére jogosult:

_______________________________
név

____________________________________
név

A naplót ellenőrizte:

_______________________________
név

____________________________________
név

_______________________________
név

____________________________________
név

A nyomtatványban egy-egy oktatási eseményt két oldalon kell nyilvántartani. Az első oldal

Igazolás és nyilvántartás munkavédelmi oktatásról
Alulírott igazolom, hogy az 1993. évi XCIII. törvény 55. §−a szerinti munkavédelmi oktatást a
törvényben foglalt követelményeknek megfelelően lefolytattam.
Az oktatás jellege (a megfelelő jelölendő):
50
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 előzetes
 ismétlődő
 rendkívüli
 egyéb ______________________________________________________________
Az oktatás (a megfelelő jelölendő):
 elméleti

 gyakorlati

Az oktatás időpontja _____év ________________________________hó_______nap__óra
Az oktatás helye: ___________________________________________________________

Az oktatás időtartama: _______________________________________________________

Az oktatás rövid tartalmi összefoglalása: ________________________________________

Az oktatásra kötelezettek:
–
–
–
–
–

száma:
az oktatáson részt vettek száma:
távol maradt:
igazoltan:
igazolatlanul:

Az oktatást végezte:
Név: ____________________________________________________________________
Születési ________________év ______________hó_______nap
Beosztása: ___________________________________________
Munkavédelmi képesítése: ___________________________________________________
A második oldalon az oktatáson részt vevők adatait kell feltüntetni
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Az oktatáson részt vettek
Sorszám

Név

Szül.év,hó,nap

Munkakör

Aláírás

A tananyag elsajátításának ellenőrzési módja:
visszakérdezés szóbeli beszámoló

írásbeli beszámoló gyakorlati ellenőrzés

írásbeli nyilatkozat egyéb: ______________________________________________
(a megfelelő válasz jelölendő)
Az oktatást az előírásoknak megfelelően folytattam le. __________________________
az oktató aláírása
Az oktatást ellenőriztem (név, beosztás vagy tisztség):

Észrevétel: ________________________________________________________________
__________________________
aláírás

A munkáltatóknak kötelezettsége kioktatni a munkavállalókat a tűzvédelmi szabályokat, ennek az oktatásnak a megtörténtét kitűnően lehet dokumentálni a „TŰZVÉDELMI oktatási
napló”51
A nyomtatvány belső borítóján szintén az alapadatok szerepelnek, és – tekintettel az oktatás tárgyára – a kitöltött nyomtatványra vonatkozó rendelkezések.
Munkáltató neve és címe:

Üzemegység (telep, műhely)

__________________________

________________________________

__________________________

________________________________

A napló megnyitásának kelte: _________________________________________________
zárásának kelte: __________________________________________________

Tűzvédelmi oktatási napló
– Ez a napló a munkahelyi tűzvédelmi oktatás igazolására szolgál. minden oktatásra kü51
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lön lapra kell felvezetni (Szükség esetén az oktatás megtörténte két példányban is kitölthető)
– A napló vezetésekor ügyelni kell arra, hogy mind az oktatást végzők, mind az abban
résztvevők egyértelműen azonosíthatóak legyenek.
– A naplót, lezárta után az ügykezelési szabályoknak megfelelő ideig meg kell őrizni.

A napló vezetésére jogosult:

_______________________________
név

____________________________________
név

A naplót ellenőrizte:

_______________________________
név

____________________________________
név

_______________________________
név

____________________________________
név

Ez nyomtatvány is eseményenként két oldal kitöltésére alkalmas. Az első oldalon az oktatáson részt vevők adatait kell feltüntetni:
Az oktatáson részt vettek
Sorszám

Név

Szül.év,hó,nap

Munkakör

Aláírás

A második oldalon az oktatásra vonatkozó adatokat kell megadni:

Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv
Készült: ________________év___________________hó _________napján a __________
_____________________________________________________munkahely megnevezése
Oktatásra kötelezett: ____________ fő

Oktató neve: _____________________________

Megjelent: ____________________ fő

Beosztása: _______________________________
Tűzvédelmi vizsga kelte: ____________________

Az oktatás jellege:*

Az oktatott dolgozók:*
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előzetes (alap oktatás)
ismétlődő oktatás
rendkívüli oktatás

− új belépők
− munkakört változtatók
− más külső gazd. szerv. dolgozói
– alkalomszerű tűzvédelmi tevékenységet végzők

Jellege*
–
–

elméleti oktatás
gyakorlati oktatás

Oka: *
–
–
–
–
–

Tűzvédelmi Utasítás előírása
egyszeri különleges munka
új anyag, gép, termelőberendezés
új tűz− és robbanásveszélyes, illetve
robbanásveszélyes technológia
tűzeset utáni

*A megfelelő rész aláhúzandó!
Az oktatás tárgya, rövid leírása: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Gyakorlati oktatási tárgya: _______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

És végül a legfontosabb nyomtatvány, amelyet a munkáltatóknak ajánlunk kitöltésre: a
„MUNKAHELYI munkabaleseti napló”52. Ez a nyomtatvány minden méretű cégnél nyilvántartásra is szolgálhat, röviden, tömören tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket
egyébként is jegyzőkönyvekben már rögzítettek.

52
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A nyomtatvány úgy van megszerkesztve, hogy oldalanként egy sérültet ért baleset nyilvántartására alkalmas.
A nyomtatvány az alábbi adatok rögzítésére alkalmas:
A sérült neve: ______________________________________________________________
Anyja születési neve:________________________________________________________
Szül. hely, év, hó, nap: ______________________________________________________
Sz.ig.száma: ______________________________________________________________
Állandó lakhelye: ___________________________________________________________
Munkaköre (beosztása): _____________________________________________________
Baleset időpontja: __________________________________________________________
A baleset előzményei és részletes leírása: _______________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A sérülés jellege: _________________________________________________________
(munkabaleset, egyéb foglalkozásai)
A sérült ellátására tett intézkedése: ___________________________________________
A sérült folytatott-e munkát?
igen – nem
(A megfelelő válasz bekarikázandó)
A sérült használta-e a részére biztosított védőeszközt: ____________________________
________________________________________________________________________
Tanúk neve: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
Megjegyzés: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A bejegyzést végző neve, beosztása: _________________________________________
A baleset helyszíne: _______________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
A felelős vezető állásfoglalása: a bekövetkezett baleset munkabaleset
a bekövetkezett baleset nem baleset
(a nem kívánt rész lehúzandó)
A sérült állásfoglalása:
egyetértek a fenti minősítéssel
nem értek egyet a minősítéssel
Dátum: ____________________________

_________________________________
a sérült aláírása
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V. Munkavédelmi ellenőrzés a kereskedelmi egységekben
Az eljárás gyakorlati lebonyolítása
A munkavédelmi ellenőrzés a munkavédelmi felügyelők megérkezésével kezdődik az ellenőrzés helyszínén. Az ellenőrzés történhet munkáltató székhelyén, illetve telephelyén.
Az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről szóló törvény 84. §. (1) bekezdés b pontja
alapján a munkavédelmi felügyelő jogosult valamennyi munkahelyen –külön engedély
nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre jogosító igazolványával igazolva ellenőrzést
tartani.53
Az eljáró munkavédelmi felügyelő a bemutatkozást követően a kereskedelmi egység vezetőjét fogja keresni. Ha a kereskedelmi egységnél választottak munkavédelmi képviselőt,
és jelen van, akkor a munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi képviselő részvételét is javasolja az ellenőrzés lefolytatása során.
A vezetői szint alatt az ellenőrzött kereskedelmi egység vezetőjét kell érteni, nem
pedig a kereskedelmi egység székhelyen lévő vezetőjét, kivéve, ha székhelyen történik az
ellenőrzés. A kereskedelmi egység vezetője az egység rendeltetésszerű működése által
meghatározott körben a jogi személy (az ellenőrzött munkáltató, mint ügyfél) képviselőjeként jár el. Az ügyfelet a helyszíni ellenőrzésről előzetesen értesíteni kell, ha viszont
az ellenőrzés hatékonyságát veszélyeztetné az értesítés, akkor elegendő az ellenőrzés
megkezdésekor szóban tájékoztatni.
A kereskedelmi egység vezetőjének kötelezettsége lehetővé kell tenni,
hogy a munkavédelmi felügyelők az ellenőrzött területre, munkahelyre
beléphessenek, az ellenőrzést végrehajthassák. Az eljáró munkavédelmi felügyelők részére, ha elő van írva egyéni védőeszköz a munkaterületen, biztosítani kell, kivéve azokat a védőeszközöket, mellyel rendelkezik.
A bemutatkozás után az eljáró munkavédelmi felügyelő közli az ellenőrzés célját, miért
történik ellenőrzés a munkaterületen, a jogokat, kötelezettségeket. Az ellenőrzések
többsége hivatalból történik, de lehet panasz, vagy közérdekű bejelentésre is ellenőrzést tartani. Súlyos illetve nem súlyos baleset vizsgálata szintén a munkáltatónál történik.
Más hatósággal közös ellenőrzés felkérésre történhet, de ez nem kötelezi a hatóságot az
ellenőrzés lefolytatására, ilyenkor is hivatalból történik az ellenőrzés.
A kereskedelmi egység ellenőrzése kétféle módon történhet:
–
–

53

a munkaterület szemrevételezésével, majd a munkavédelemhez tartozó dokumentumok ellenőrzésével
vagy fordított sorrendben

Az igazolvány a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét, az OMMF, mint munkavédelmi hatóság megnevezését tartalmazza.

87
Általában először a munkaterület ellenőrzésére kerül sor, mert ilyen esetben a tényleges
munkavégzés kerül ellenőrzésre, nem pedig egy „kozmetikázott” munkavégzés. A
munkavégzés során az eljáró munkavédelmi felügyelő
– a munkahelyet
– munkakörülményeket
– gépeket, berendezéseket vizsgálja.
A felügyelő elsősorban a munkaterületen lévő munkavállalókat érintő súlyos veszélyeztetést vizsgálja, hogy történik-e ilyen. A súlyos veszélyeztetést az Mvt. 82. § (1) illetve (2) bekezdése határozza meg:
Mvt. 82. § (1) a munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló
életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
A munkaviszony 82. § (2) bekezdés értelmében a munkavállaló életét, testi épségét
vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen :
a)
b)
c)
d)

a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása:
da) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében, valamint
db) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/-mérés hiányában;
e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
f) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása
g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett
munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket,
sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá
j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.
Az eljáró munkavédelmi felügyelő az ellenőrzés során vizuális ellenőrzést
hajt végre. A munkavédelmi felügyelő a munkahelyi vezető kíséretében végigjárja a munkaterületeket, így hajtja végre az ellenőrzést. Az ellenőrzés során a munkavédelmi felügyelő kép, illetve hangfelvétel készítésére jogosult. A munkavédelmi felügyelő a későbbi bizonyítás miatt lefényképezi a
szabálytalanságot elkövető munkavállalót, illetve a szabálytalanul működtetett
gépet, berendezést. A fényképek mennyisége nincs meghatározva, de hogy a későbbi
bizonyítás megalapozott legyen, az eljáró munkavédelmi felügyelő a pontos tényrögzítés
miatt a helyszínen határozza meg. A szabálytalanság súlyosságára tekintettel az eljáró munkavédelmi felügyelő jogosult a szabálytalan munkavégzéstől a munkavállalót eltiltani,
illetve a szabálytalan berendezés használatát a hiányosság megszüntetéséig felfüggeszteni. Az ellenőrzés során ezt a tényt a jelenlévő vezetővel szóban közli a munkavédelmi felügyelő.
Az ellenőrzés további menetében a szóbeli döntésének a végrehajtását is figyelemmel kíséri, amennyiben nem hajtják végre − szankciót alkalmaz az elkövetővel szemben
(Pl. az egyéni védőeszköz hiánya miatt eltiltott munkavállaló továbbra is munkát végez védőeszköz nélkül).
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A munkavédelmi felügyelő az ellenőrzés során kérdést intézhet a munkaterületen lévő
munkavállalókhoz, a munkavégzéssel, a technológiával kapcsolatban, kezelési utasítást,
egyéb dokumentumok ellenőrzését végzi el. Ha szükséges, a dokumentumokat lefoglalja, lefényképezi, a munkavállalók nyilatkozatát jegyzőkönyvbe rögzíti. A jelenlévő vezetőt a szabálytalanságokról tájékoztatja, illetve ha szükséges a jogszabályi hivatkozások ismertetésével felvilágosítja.
A munkaterületen a munkavédelmi felügyelő rögzíti a hiányosságokat a munkahelyi
vezető jelenlétében. Az ellenőrzés során ne maradjon kétség a vezetőben, hogy a feltárt
hiányosságok ténylegesen fennállnak a jogszabályi előírások alapján. Amennyiben kérdés
van a hiányossággal kapcsolatban, célszerű, ha azt az eljáró munkavédelmi felügyelő a
helyszínen megpróbálja tisztázni, hogy később elejét vegye egy fellebbezési eljárásnak.
Természetesen a tisztázástól függetlenül az ügyfélnek joga van a fellebbezésre. Azért kell
a munkahelyi vezetőt tájékoztatni, mert ő nem munkavédelmi szakember, és ügyelni kell arra, hogy jogai ne sérüljenek.
A végzett tevékenység rögzítése mellett az adott berendezés azonosítását is az eljáró
munkavédelmi felügyelőnek kell elvégeznie. Ehhez a rendelkezésre álló berendezés megnevezése, adattábla, nyilvántartási szám, esetleg egyedi azonosító szolgál alapul.
Amennyiben nem lehet egyedi azonosító jelet fellelni, akkor a berendezés megnevezése
mellett a színe, helye, méretei alapján, hol helyezkedik el, és ez esetben a fénykép elkészítésekor a munkaterületen lévő más berendezéssel, vagy munkavállalóval, vagy
vezetővel együtt kerül lefényképezésre, illetve rögzítésre.
A berendezés mellett sok esetben a munkavállalót is azonosítani kell. A munkavédelmi
felügyelő joga a munkahelyen munkát végző munkavállalók személyazonosságának
megállapítása. A munkavállaló személyi igazolványa, illetve lakcímkártya alapján azonosítható. Amennyiben nem áll rendelkezésre igazolvány, a munkáltatónál lévő iratokból is
meggyőződhet a munkavédelmi felügyelő a személyi adatokról. Legtöbb esetben a személy bemondása alapján rögzíti a munkavédelmi felügyelő a személyi adatokat.
A munkavállalót a munkahelyen tanúként hallgatja meg a munkavédelmi felügyelő, és a
tanúvallomást jegyzőkönyvbe rögzíti. A tanúmeghallgatás a munkavégzésre, illetve ezzel kapcsolatos kérdésekre terjed ki. A tanúvallomás előtt a munkavédelmi felügyelő a munkavállalót jogairól és kötelességeiről tájékoztatja, és a kioktatás tényét a jegyzőkönyvbe rögzíti, majd a munkavállalóval aláíratja az oktatás megtörténtét.
Személyi feltétel ellenőrzése a munkahelyen
A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, jártassággal, készséggel. A 33/1998. (VI. 24.) NM.
rendelet értelmében orvosi vizsgálatnak kell megállapítani, hogy a munkavállaló egészségileg alkalmas-e az adott munkakör betöltésére. A munkáltatónak az előzetes orvosi vizsgálatot még a munkavégzés megkezdését megelőzően kell elvégeztetnie. A munkavédelmi felügyelő a munkahelyen a munkavállalótól kérdés formájában meggyőződik az orvosi vizsgálat megtörténtéről. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása érdekében a munkáltatónak munkavédelmi oktatást kell tartania munkába álláskor, a munkahely vagy
munkakör megváltozásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor.
A munkavállalóknak elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell elsajátítani a szükséges
ismereteket. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírá-
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sával ellátva írásban kell rögzíteni54. A munkavédelmi oktatás hatékonyságáról kérdésekkel győződik meg az eljáró munkavédelmi felügyelő, hogy milyen szinten sajátították el a
munkavédelmi ismereteket a munkavállalók. Amennyiben a munkavédelemi oktatással kapcsolatosan hiányosságok merülnek fel, a munkavédelmi felügyelő intézkedik az oktatás megismétléséről.
A munkavédelmi felügyelő ellenőrzi a munkavégzés helyszínén, hogy a 65/1999. (XII.
22.) EüM. rendelet és a munkáltatói egyéni védőeszköz juttatás rendjében meghatározott eszközök rendelkezésre állnak-e, illetve a munkavállalók használják−e a
munkáltató által biztosított egyéni védőeszközöket. Pl. fertőtlenítéshez és takarításhoz a
munkavállalók részére biztosítani kell a munkáltató által meghatározott, felhasználásra kerülő vegyszerre előírt, vagy ennek hiányában a munkáltató által elrendelt egyéni védőfelszerelést.
A kereskedelmi egységben meghatározott munkakörökben szakmai végzettséget írnak
elő jogszabályi szinten. Pl. gépkezelőknek megfelelő végzettség, emelő berendezések
üzemeltetéséhez gépkezelői igazolvány. A munkavédelmi felügyelő a gépek üzemeltetése
során ellenőrzi, hogy az üzemeltetés feltételei, illetve személyi feltételek megléte
megvalósult.
Tárgyi eszközök ellenőrzése
A tárgyi feltételek ellenőrzése magában foglalják
– a munkahely
– a munkaeszköz
– a technológia
– az egyéni védőeszköz és
– a biztonsági berendezések ellenőrzését.
Az eljáró munkavédelmi felügyelő a munkahelyen a munkahely biztonságos állapotát, a
munkaeszközök biztonságát, a légállapotot, klímáz, a megvilágítást, a hőmérsékletet, a zajt, szellőzést, padlózat állapotát, a kollektív és egyéni védőeszközöket
stb. ellenőrzi.
Ahol szükséges méréssel kell igazolni a megfelelőséget. Ki kell terjedni az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek ellenőrzésére, arra, hogy a munkáltató illetve a munkavállalók betartják-e a munkavégzésre vonatkozó előírásokat.
A kereskedelmi egységekre vonatkozó műszaki feltételeket a 30/1995 (VII.25.) IKM.
rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
jogszabály tartalmazza.55 A munkavédelmi felügyelő szintén a munkahelyen ellenőrzi a
Szabályzat előírásainak betartását.
Ez az ellenőrzés is − lehetőség szerint − teljes körű ellenőrzés lesz,
minden helyiséget, munkahelyet bevon az ellenőrzésbe a munkavédelmi felügyelő. A munkavédelmi felügyelőt titoktartás kötelezi, az ellenőrzés során tudomására jutott adatokat nem adhatja ki, nem használhatja fel csak arra, amire a jogszabály felhatalmazta. Az a kifogás,
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Erre kiválóan alkalmas az előző fejezetben bemutatott „Munkavédelmi oktatási napló”
Erről szóltunk a VÉDD MAGAD első kötetében
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hogy a munkavédelmi felügyelő nem léphet be valamely munkahelyre üzleti titok miatt, az
ellenőrzés akadályozását eredményezi, melynek szankció lesz a vége.
Azon gépekre, berendezésekre vonatkozó követelményeket, amelyek balesetet okozhatnak,
a munkaeszközök és használatuk munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeinek
minimális szintjéről szóló a 14/2004. (IV. 19.) FMM. rendelet írja. A munkavédelmi ellenőrzés a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SzCsM.-EüM. együttes rendelet alapján történik.
A munkavédelmi ellenőrzés második része – a munkavédelmi dokumentumok ellenőrzése
Ilyen dokumentum a
– kockázatelemzés, illetve a kockázatelemzés évenkénti felülvizsgálata,
– egyéni védőeszköz juttatás dokumentuma,
– orvosi vizsgálat rendjének munkáltatói szabályzata,
– munkavédelmi oktatási napló,
– villamos érintésvédelmi jegyzőkönyv,
– a veszélyes gépek munkavédelmi szempontú üzembehelyezési dokumentumai,
– időszakos felülvizsgálat dokumentumai,
– munkabalesetről készült jegyzőkönyvek,
– mérési jegyzőkönyvek,
– munkáltatói szabályzásról szóló dokumentumok.
A dokumentumokat a munkavédelmi felügyelő lefoglalhatja, lemásolhatja, fényképfelvételt készíthet róluk. A munkavédelmi felügyelő minden olyan adatot, mely az ellenőrzés
során feltárt hiányosságot bizonyítja, rögzíti.
Az iratok ellenőrzése során kerül sor az ellenőrzési jegyzőkönyv felvételére. A jegyzőkönyv hitelesen tanúsítja az adott eljárásjogi cselekmény, ügyfél, tanú, meghallgatásának, helyszíni ellenőrzésnek az időbeni történéseit.
A hatósági jegyzőkönyv közokirat.
A jegyzőkönyv lehet ügyfél meghallgatási jegyzőkönyv, illetve helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyv. Ha az ügyfél jelen van az ellenőrzésen, akkor ügyfél meghallgatási jegyzőkönyv felvételére kerül sor, ebben az esetben a munkavédelmi felügyelő a jegyzőkönyv
másodpéldányát a helyszínen, az ügyfélnél hagyja.
A jegyzőkönyvben a munkavédelmi felügyelő rögzíti, hogy mikor készült a jegyzőkönyv, és
az ellenőrzés helyszínének pontos címét. Ezután a kereskedelmi egység adatait veszi
fel. Megnevezés, székhely címe, telephely címe, adószám, bankszámlaszáma, a vezető neve, címe, telefonszáma. Ha a munkáltató külföldi állampolgár, akkor a tolmács nevét is rögzíti a jegyzőkönyvbe a munkavédelmi felügyelő.
Ezután a munkavédelmi felügyelők nevét, illetve azt rögzíti, hogy milyen típusú ellenőrzésre került sor.
Az ügyfél jogait, kötelességeit táblázat formájában tartalmazza a jegyzőkönyv. A
felügyelő az ellenőrzés kezdetekor a jogokat és kötelességet ismertette, és aláírásával bizonyítja a jelenlévő ügyfél, hogy ezt a tájékoztatást megkapta. A munkavédelmi felügyelő
a jegyzőkönyv további részében szöveges formában rögzíti az ellenőrzés során tapasztaltakat. A jegyzőkönyvben az ellenőrzéssel érintett munkaterület és tevékenység minden
lényeges körülményét rögzíti a munkavédelmi felügyelő (pl. a tevékenységet végzők lehetőleg név szerinti felsorolása, munkaszint magasság, kialakítás, munkaeszközök, bizton-
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sági berendezések, egyéni védőeszközök, stb.). Ugyancsak bele kell foglalni a jegyzőkönyvbe a szükséges dokumentumok vizsgálatának eredményét is. A jegyzőkönyv szövegét olvasható kézírással kell rögzíteni.
A jegyzőkönyvben először a helyszínen folytatott tevékenység leírását kell rögzíteni,
az azonnali intézkedéseket, mikor közölte és kivel a munkavédelmi felügyelő, majd a veszélyeztetett munkavállalók számát, nevét, beosztását, a feltárt hiányosságok rögzítésére
kerül sor, ezt követően a nyilatkozó összefüggő tényközlésére következik, és ezután a munkavédelmi felügyelő kérdései és az azokra adott válaszok következnek. A jegyzőkönyvben
az ellenőrzéssel kapcsolatban észrevételt tehet az ügyfél, ezt saját maga írhatja be a
jegyzőkönyv megfelelő rovatában. A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a dokumentumok felsorolása, illetve a készített fénykép vagy hang- illetve videó felvételek száma. A
jegyzőkönyv végén a munkavédelmi felügyelő ismét rögzíti az azonnali intézkedéseit.
Amennyiben az ügyfél jelen van, a felügyelő a jegyzőkönyvben közli, hogy eljárás megindítását kezdeményezi – a jogszabálynak megfelelően − a feltárt hiányosságok miatt.
Ezután a jegyzőkönyvet felolvassa a munkavédelmi felügyelő, és ha nincs kiegészítés,
akkor az eljáró munkavédelmi felügyelők és az ellenőrzésen részt vett vezető aláírják a
jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben a nyilatkozatot meg lehet tagadni, ebben az esetben
ez kerül a jegyzőkönyvbe rögzítésre, illetve az a figyelmeztetés, hogy az eljárást nem akadályozza a nyilatkozattétel megtagadása, ebben az esetben a hatóság a rendelkezésre álló
adatok alapján fog dönteni, és ezzel az ügyfél lemond a védekezés ezen módjáról.
Amennyiben a jegyzőkönyv aláírását megtagadja az ügyfél, akkor ez is rögzítésre kerül
a jegyzőkönyvbe, és ilyen esetben hatósági tanúval vagy társszerv képviselőjével kerül
aláírásra a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvben foglaltakat az ügyfélnek, ha nincs a helyszínen,
akkor képviselőjének fel kell olvasni, értelmezni, és mint mindenben a valóságot tartalmazót, az ügyféllel, képviselőjével jóváhagyólag alá kell íratni és az ellenőrzést végzőknek is alá kell írniuk. Ha a munkavédelmi képviselő jelen volt az ellenőrzés során, a jegyzőkönyv aláírói között szerepelhet.
A jegyzőkönyv egy példányát a munkavédelmi felügyelő a helyszínen átadja az ügyfélnek. Ha nincs jelen az ügyfél ebben az esetben az eljárást megindító végzéssel együtt a
másodpéldányt megküldi az ügyfélnek 5 munkanapon belül. A jegyzőkönyv felvétele
után a munkavédelmi felügyelő, ha szükséges, szabálysértési bírság kiszabását is végrehajthatja. A szabálysértési eljárás megindítása enyhébb súlyú szabálysértés esetén indítható az elkövetővel szemben. Az ellenőrzés befejezésekor az eljáró munkavédelmi
felügyelő összefoglalja az ellenőrzés tapasztalatait, közli, hogy az ellenőrzést befejezte,
elköszön és elhagyja a kereskedelmi egységet.
A munkavédelmi felügyelő és a munkáltató, munkavállaló jogai, kötelessége az
ellenőrzés során:
A munkavédelmi felügyelő joga:
– Belépési jogosultság
– Iratbetekintési jog (minden iratba betekinthet, amely az ügy szempontjából
információt tartalmazhat.)
– Tárgy vagy munkafolyamat vizsgálatának joga
– Felvilágosítás kérésének a joga
– Az ügyfél nyilatkozattételre történő felhívása
– Kép és hangfelvétel készítés joga
– Lefoglalási jog (irat, dokumentum)
– Mintavételi jog (ismeretlen anyag)
– Bizonyítás lefolytatásának joga
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A munkavédelmi felügyelő I. fokú hatóságként jogosult:
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
–
–

a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban
nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről
valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre
jogosító igazolványával igazolva - ellenőrzést tartani
a munkabaleseteket, kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat - a munkáltató
ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni
a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére
a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől
eltiltani
a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy
határértéket meghaladó expozícióban, vagy rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor − annak elhárításáig −, továbbá a nem megfelelő védelmet
nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész
működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény
használatának felfüggesztését elrendelni
elrendelni a 23. § (2) bekezdése szerinti, soron kívüli ellenőrzést
a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy
kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották vagy nem
a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek
a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az
nem rendelkezik az Mvt. 18. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott okirattal
a munkáltatót arra kötelezheti, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó - a határozatban megjelölt egyéb - információkat,
valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse
a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni
a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást
kérni, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni
az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére
munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni;
a munkavédelmi felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a
foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve – kivizsgálni
a munkavédelmi felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkáltatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a
szervezett munkavégzés (87. § 9. pont) körébe.

Az ügyfél jogai:
–
–
–

kérheti, hogy az ellenőrzést végző igazolja a kilétét,
jogi képviselőt vehet igénybe,
anyanyelvét használhatja,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

az ellenőrzés megállapításaira észrevételt tehet, és kérheti annak rögzítését a helyszíni jegyzőkönyvben,
kifogásolhatja az ellenőrzés végzésének módját, ha az szükségtelenül akadályozza a
munkavégzést. Ennek formája a panaszbejelentés, amit a felügyelőség igazgatója bírál el,
jelen lehet a tanúk meghallgatásán, és a tanúkhoz kérdéseket intézhet, illetőleg a távollétében meghallgatott tanúk nyilatkozatát megismerheti, azokra észrevételt tehet,
nyilatkozattételi joga van, illetőleg a nyilatkozattételt megtagadhatja,
a helyszínen felvett jegyzőkönyvből másolatot kérhet,
bizonyítási indítványt tehet,
a bevont iratokról tételes jegyzéket kérhet,
jogorvoslati jog illeti meg,
az adatvédelmi törvény alapján megillető jogokat gyakorolhatja.
Iratbetekintési joga van.

Azokban az esetekben, amikor a munkavédelmi felügyelő valamely veszélyhelyzet elhárítása érdekében azonnali intézkedést tesz (használat felfüggesztése, eltiltás) az ügyféli
jogok érvényesítése másodlagos jelentőségű, ugyanis az élet- és balesetveszély elhárításához fontosabb társadalmi érdek fűződik, mint az ügyfél jogok érvényesítéséhez. Az ügyféli
jogok érvényesítése nem idézheti elő az élet-és balesetveszélyes helyzet további fenntartását.
Az ügyfél és képviselője az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, és azokról
másolatot készíthet. Az ügyfél jogait jóhiszeműen köteles gyakorolni, magatartása nem
irányulhat az eljárás akadályoztatására, ill. az eljárás elhúzására.
A tanú kötelezettsége:
–
–

a megjelenési kötelezettség (meghallgatása előtt a tanú nem távozhat el),
igazmondási kötelezettség

A felügyelőségi eljárásban a munkavállalók tanúként meghallgatása az általános.
Ellentétes nyilatkozatok esetén a tanúkat szembesíteni kell, ilyenkor a korábban valótlanságot állító tanú a nyilatkozatát visszavonhatja.
A tanú kérheti adatainak és személyazonosságának zárt kezelését. Erről kifejezetten tájékoztatni kell a tanút.
Az adatok zárt kezeléséről a hatóság vezetője, vagyis az igazgató dönt. A tanú ilyen irányú
kérelmét vélelmezni kell, minden erre utaló kifejezést, nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy
ezt kérte. A helyszínen az ügyfél képviselője erre a körülményre hivatkozással kizárható
a tanúmeghallgatásokból.
A zárt kezelés azt jelenti, hogy az adatokat zárt, lepecsételt borítékban kell tárolni. A
borítékra rá kell írni az iratok iktató számát.
A boríték felnyitására jogosultak:
–
–
–
–
–

az eljáró ügyintéző,
az eljáró hatóság vezetője (igazgató, igazgató helyettes),
a felügyeleti szerv erre feljogosított ügyintézője és vezetője,
az illetékes ügyész,
az eljáró bíró.

94
Iratbetekintés során a zártan kezelt adatokba senki nem tekinthet bele.
A büntetés és következményei
Szabálysértés
Az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.
A szabálysértési felelősség mindig természetes személy felelősségének megállapítására irányul. Az vizsgálandó, hogy a jogszabály által szabálysértési tényállásnak minősített
elkövetési magatartásért kit terhel felelősség.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egy új szemléletű szabálysértési jog szabályait rögzíti. Elsősorban abban van a jelentős különbség az előzőekhez képest, hogy ettől kezdve nem kormányrendelet, hanem az Országgyűlés által elfogadott törvény, azaz egy
magasabb rendű jogszabály szabályozza a „társadalmi együttélés általánosan elfogadott
szabályait sértő vagy veszélyeztető, a bűncselekményként történő büntetni rendeléshez
szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem rendelkező kriminális cselekmények elleni hatékony fellépés” anyagi és eljárásjogi rendelkezéseit. Ebből következően,
valamint a kettős büntetést elkerülendő a törvény meghatározza, hogy mely állami szervek
jogosultak eljárni szabálysértési ügyben.
Tekintettel arra, hogy a törvény egyik fő célja a szabálysértési eljárások gyorsabb és eredményesebb lefolytatása, a törvény átalakítja az eljáró hatóságok körét. Eszerint az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. Eljár még a szabálysértést meghatározó jogszabály által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve.
A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések miatt a helyi bíróság jár el.
Emellett fontos tudni, hogy az egyéb jogellenes, nem a büntetőjogi szabályok szerint minősített cselekmények esetében egyéb hatóságoknak van joga és kötelezettsége eljárást
kezdeményezni, ezen hatáskörük nem a szabálysértési törvényből, hanem az adott hatóságra hatályos törvény és a közigazgatási eljárási törvény szabályaiból vezethetők le .(Pl. a fogyasztóvédelmi szabályok megsértője ellen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el, az egészségre nem ártalmas és biztonságos munkahelyre vonatkozó szabályokat be nem tartó munkáltatókkal szemben a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Igazgatóság munkavédelmi felügyelőségei lépnek fel.
Ha áttekintjük a szabálysértési törvényt, megállapíthatjuk,hogy annak különös részében, az
egyes szabálysértési cselekmények között nem szerepelnek olyan szabálysértési elkövetési alakzatok, mint (ahogy eddig):
− munkavédelmi szabálysértés,
− munkavédelmi képviselő akadályozása
− termelő- ill. biztonsági berendezésekre vonatkozó szabályok megszegése
− orvosi vizsgálat elmulasztása
− villamos biztonsági szabályok megszegése stb.
Ennek az az oka, hogy egyrészt a szabályozás szigorodása miatt egyes cselekmények
(vagy éppen: mulasztások) átkerültek a büntetőtörvénykönyvbe, másrészt több magatartás
azért nem került szabálysértésként megnevezve, mert a hatóságokra vár annak feladata, hogy feltárják a különböző jogellenes magatartásokat és intézkedjenek (hivatalból vagy
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bejelentésre). Például „munkavédelmi szabálysértés” így általában nem létezik, de ha a hatóságnak a munkáltató nem tudja bemutatni az egyes tevékenységekre, és általában egész
működésére vonatkozó kockázatok (és/vagy veszélyek) értékelését és ennek alapján készített belső szabályzatot – könnyen lehet, hogy komoly szankcióval (bírság, tevékenység felfüggesztés, súlyosabb esetben akár büntető-feljelentés stb.) számolhat.
Nem nevesíti a szabálysértési törvény a „munkavédelmi képviselő megakadályozását, de
szabálysértési cselekményként értékeli, ha valaki üldözi a közérdekű bejelentőt. Lehetősége
van tehát a hatóságoknak, hogy feljelentést tegyenek a szabálysértési hatóságoknál, ha
ilyen cselekményt észlelnek, de ennek a magatartásnak enyhébb formáit is − ha nem is
szabálysértésként, nem tájékoztatja a munkáltató a munkavédelmi képviselőt/képviselőket
egy fontos munkavédelmi intézkedésről)
Helyszíni bírság:
A szabálysértést meghatározó törvényben megállapított esetekben a szabálysértés tetten
ért elkövetőjét helyszíni bírsággal lehet sújtani.
A törvény előtérbe helyezi a helyszíni bírság jogintézményét, az ügyek jelentős számát ezen
a módon kellene lezárni. Természetesen itt a bírság helyszínen történő megfizetését is biztosítani kell, az ügy ugyanis a befizetéssel zárul le. A törvény annak érdekében, hogy a kellő
visszatartó hatás a helyszíni bírságolással is elérhető legyen, felemeli a kiszabható bírságot 5000 forinttól 50 000 forintig terjedő összegre. Ismételt elkövetés esetén a
helyszíni bírság összege 70 000 forinting terjedhet.
A szabálysértési eljárásban a pénzbírságnak az adók módjára történő behajtása megszűnik. A korábbi hosszadalmas és sok esetben eredménytelen adók módjára történő behajtás
helyett a pénzbírság és a helyszíni bírság meg nem fizetése esetére a törvény bíróságok általi szabálysértési elzárásra változtatást rendel el.
A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bírság közérdekű munkával is megváltható.
Az elkövető az állami foglalkoztatási szerv által elektronikusan közzétett, a közérdekű munka
végrehajtására kijelölt munkahelyek nyilvántartásából tájékozódik.
A helyszíni szabálysértési bírság, vagy a szabálysértési határozat címzettje lehet a
munkáltató vezető beosztású, vagy a munka irányításával megbízott vezetője, vagy a
munkavállaló.
Pénzbírság:
Tekintettel arra, hogy Magyarországon a jelenleg kiszabható pénzbírság visszatartó hatása
nem elégséges, ezért a törvény felemeli a kiszabható legalacsonyabb és legmagasabb
pénzbírság összegét. Ennek megfelelően a pénzbírság legalacsonyabb összegét 5000
forintra, míg legmagasabb összegét 150 000 forintra, a szabálysértési elzárással is
büntethető szabálysértések esetén az eddiginek a duplájára, 300 000 forintra emeli.
Közérdekű munka, mint önálló büntetési forma
A közérdekű munka nem csak a végrehajtás egyik módja, hanem önálló büntetésként is alkalmazható. Szabálysértés miatti szabálysértési elzárást csak törvény állapíthat meg és
csak bíróság szabhat ki. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amelyek esetén
büntetésként szabálysértési elzárás szabható ki a szabálysértés elkövetésekor, továbbá
rendelkezik a szabálysértési elzárás legrövidebb és leghosszabb tartamáról.
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A törvény a generális minimum (5000 forint), illetve a generális maximum (150 2zer forint) meghatározásával széles mérlegelési kereteket ad a jogalkalmazó számára, hogy az
eset összes körülményeinek értékelése alapján a tettre és az egyénre szabottan állapítsa
meg a büntetés mértékét. A pénzbírság alapjául szolgáló szabálysértéssel összhangban −
kettőszáz forintban állapítja meg egy órányi intézkedés átváltási kulcsát. Az átváltási
kulcs alapján kiszámolt pénzösszeget a pénzbírság összegéből le kell vonni és az így kapott
eredményt kell az elzárásra történő átváltoztatásnál figyelembe venni.
Egy napi közérdekű munka átváltási kulcsa ötezer forint, ami hat óra közérdekű
munkának felel meg. Az elkövető köteles azt a munkát elvégezni, amelyet közérdekű munka formájában számára kiszabtak. Az elkövető a közérdekű munka során dönthet úgy, hogy
a hátra levő részt megváltja - hat óra munka ötezer forintnak felel meg -, vagy dönthet úgy is,
hogy nem folytatja a közérdekű munkát. Ebben az esetben a hátra levő idő alapján a közérdekű munka helyett elzárás kerül alkalmazásra, melynek során hat órányi közérdekű munka
helyébe egy napi elzárás lép.
Figyelmeztetés – mint szabálysértési büntetés
Figyelmeztetés esetén a jogsértés súlytalansága indokolja, hogy büntetés helyett alkalmazható, a hatóság rosszallását kifejező, nevelő jellegű intézkedés, amely rámutat az adott jogsértés helytelen voltára és egyben felhívja az elkövető figyelmét arra, hogy a jövőben tartózkodjon a hasonló cselekményektől.
Az eljáró hatóságok az ún. bagatell jogsértések akkora tömegével találkoznak nap, mint nap,
melyek szankcionálása akár még egyszerűsített eljárásban is messze meghaladja a jogalkalmazói kapacitásokat, ugyanakkor e cselekmények egy része az elkövetés sajátos körülményei folytán nyilvánvalóan nem is igényli az eljárás lefolytatását és büntetés kiszabását. A
törvény ugyan nem ad részletes szempontokat az intézkedés alkalmazásához, de utal arra,
hogy mind a cselekménnyel (tárgyi körülmények), mind pedig az eljárás alá vont személlyel
összefüggő (alanyi körülmények) tényezőket mérlegre kell tennie a jogalkalmazónak, ha lemond a büntetés alkalmazásáról.
Munkavédelmi bírság:
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz (a munkavédelemről szóló
1993. évi XCIII. törvény alapján) az
z egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló
életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.
A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki, amennyiben az azonos időben lefolytatott eljárás során megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben
leírt veszélyeztetést ugyanazon jogszabályi rendelkezést megsértve a munkáltató több telephelyén valósítja meg. A munkavédelmi bírságot, a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint
a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki.
Az Mvt. 82 §. (2) bekezdésében foglaltak alapján a súlyos veszélyeztetés már megalapozza a munkavédelmi bírság kiszabását, de ettől eltérően más szabálytalanság esetén is
s alkalmazható munkavédelmi bírság. A munkavédelmi hatóság intézkedése a
megelőzést szolgálja, de súlyos esetekben a munkavédelmi bírság kiszabásáról is rendelkezik. A munkavédelmi bírság kiszabása mellett a szabálysértési bírság kiszabását is
lehet alkalmazni. A munkavédelmi bírság kiszabását a munkavédelmi hatóság vezetője jogosult kiszabni. A munkavédelmi felügyelő javaslata segíti a döntés meghozatalában a
hatóság vezetőjét, de a javaslat nem kötelezi a hatóság vezetőjét, szabadon mérlegelve
dönthet. A munkavédelmi bírság kiszabásánál enyhítő és súlyosbító tényezőket vehet
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figyelembe a hatóság vezetője, melyeket a munkavédelmi bírság határozatban fel is fog
tüntetni. Nem mérlegelési szempont a munkáltató anyagi helyzete, a munkavédelmi biztonság költségvonzata.
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