
BBeevveezzeettőő  
Kedves Kollégák!  
 
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) 2009−ben − immár másodszor is − el-

nyerte az OOrrsszzáággooss  MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  FFőőffeellüüggyyeellőősséégg  ((MMFFFF)) által, a munka-
védelmi 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 utol-
só 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 KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV-et úgy állítottuk 
össze, hogy ebből a munkavállalók a rájuk vonatkozó munkavédelmi szabá-
lyokat közelebbről, részleteiben is, magyarázatokkal ellátva megismerhessék; 
hogy naprakész információkat kaphassanak az egészséget nem veszélyezte-
tő és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésére irányuló ál-
lami és munkáltató törekvésekről, célokról; hogy megismerhessék a munka-

védelmi ellenőrzéssel kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói tennivalókat.  
Mindezt egyszerűen, érthetően fogalmazva, hiszen mi is tapasztaljuk nap, mint nap, hogy na-

gyon nehéz eligazodni a munkavédelmi szabályok között. A megismerést segíti az OOrrsszzáággooss  

MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  FFőőffeellüüggyyeellőősséégg  hhoonnllaappjjáánn  aa  MMIIMMOO  ((Munkavédelmi − Is-
meretterjesztés – Megelőzés − Országosan) és az Európai Munkavédelmi Ügynökség kezde-

ményezésére megálmodott mindenkori munkavállalót megjelenítő NNAAPPOO – ez a kedves kis figu-
ra, − ehhez kívánunk a kereskedelmi munkavállalók ismereteinek bővítésével hozzájárulni. 
 

Reméljük, hogy ez a második KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV is éppoly hasznos lesz, mint az előző 
volt, és amelyet munkatársaink szívesen forgatnak, mivel megtalálhatnak benne 
minden olyan szabályt, amely munkájuk biztonságára, egészségük megóvására vo-
natkozik, lett légyen az polcrendezés, rakodás, pénzkezelés, vagy irodai munka. Eb-

ben a KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV-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, re-
mélve, hogy az olvasók megismerik, és a gyakorlatban alkalmazzák is ezeket. Nem titkolt remé-
nyünk, 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, hív-

ja fel mások figyelmét arra, hogy ez a KKÉÉZZIIKKÖÖNNYYVV nekik is készült, az ő munkavédelmi ismere-
teit gyarapítja, nekik nyújt segítséget.  
 

DDrr..  SSáálliinngg  JJóózzsseeff  

aa  KKAASSZZ  eellnnöökkee  
Budapest, 2010. január 29. 
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II..  MMEENNNNYYIIRREE  ÁÁRRTTAALLMMAASS  EEGGYY  KKEERREESSKKEEDDEELLMMII  MMUUNNKKAAHHEELLYY??  
 
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 ki-
téve magas fokú vegyi ártalomnak, sugárbetegségnek, bakteriális fertőzéseknek.  
 

Mégis, a rendelkezésünkre álló adatokat megvizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a kkeerreesskkeeddeelleemm  

aa  nneemmzzeettggaazzddaassáágg  áággaazzaattaaii  kköözzüüll  aa  44..  hheellyyeenn  áállll  azon ágazatok/tevékenységek rangsorá-
ban, ahol a munkavállalók halálos baleseteket halálos balesetet szenvedtek (csak az építési te-
vékenység, 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 munka-

baleset történt, igaz ebből sajnálatosan magas a halálos balesetek száma (24 fő). 
Azért az nagyon elgondolkoztató, hogy a kereskedelem ilyen „veszélyes” munka-
végzés, hiszen mintegy kétszer több munkabaleset történt itt, mint a ténylegesen 
veszélyesnek minősülő építőipari ágazatban. 

 
Jellemző a kereskedelemben, hogy a halálos balesetek zömét  az aannyyaaggmmoozzggaattááss  ssoorráánn 
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 is-
merő embereknek megmozgatniuk.  
 

A nagykereskedelemben áállttaalláábbaann  éévvii  1100  eesseettbbeenn  ccssoonnkkuulláássooss  bbaalleesseetteett  

iiss  eellsszzeennvveeddnneekk munkatársaink, de ennek mintegy fele már a kiskereskede-
lemben is megjelenik  − mégpedig az élelmiszer kiskereskedelemben.  
 

Ezek szomorú adatok, és sajnos, még aabbbbaann  sseemm  lleehheettüünnkk  eeggéésszzeenn  bbiizzttoo--

ssaakk, hogy a több mint 300 ezer kereskedelmi vállalkozásban mmiinnddeenn  mmuunnkkaa--

bbaalleesseetteett vvaallóóbbaann  bbee  iiss  jjeelleenntteenneekk!!  
 
Fentiek is mutatják, hogy a kereskedelmi tevékenység a közhiedelemtől eltérő-
en baleseti kockázatokkal jár, nem beszélve azokról a ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeettee--

ggeeddéésseekkttőőll, melyek az évtizedek alatt állva végzett munka során alakul ki a szervezetünkben. 
Ugyancsak nagyszámú mozgásszervi megbetegedést okoz az kényszerből állandóan ülve vég-
zett munka, mint például a pénztárosoké.   
 
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a különböző méretű és eltérő feltételekkel rendelkező 

üzletek milyen bbaalleesseettii  kkoocckkáázzaattookkaatt jelentenek a vevők számára, mely szempont akkor sem 
elhanyagolható, ha annak következményeit a munkáltatónak kell viselnie. A vevőket ért balese-
tek száma, súlyossága még akkor is jelzi a biztonságos munkavégzés feltételei megteremtésé-
nek hiányosságait, ha ezekben csak kevés számban és enyhe mértékben vannak érintve üzleti 
dolgozók. 

                                                
1 A KÉZIKÖNYV lezárásakor – 2010. január 10-én – még csak az I−III. negyedéves adatok jelentek meg az OMMF 

honlapján 



3 
 

 
Sajnos nagyon sok esetben nemcsak a munkáltatók önös érdekeiből, hanem 
sokszor a munkavállalók rosszul értelmezett és rövid távú – a munkahely min-
denáron való megőrzését célzó – érdekei miatt a sérülések következményeit a 

munkabalesetet szenvedett munkavállalók akár életük végéig viselik. Ezen a szemléleten változ-
tatni 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 kereskedelem-
ben is nagyobb figyelmet fordítanunk és aktívabb tevékenység et kifejtenünk.  
 

11..  MMuunnkkaavvééddeellmmii  pprroobblléémmáákk  aa  kkiiss--  ééss  kköözzeeppeess  kkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyssééggeekkbbeenn  ééss  

aazz  áárruuhháázzlláánnccookknnááll  
 
 
Minden kereskedelmi egységre vonatkozóan általános előírás, hogy már a tervezési irányelvek-

ben is mmeeggjjeelleennjjeenneekk  aa  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaavvééggzzééss  kköövveetteellmméénnyyeeii.. Különösen elvárható 
ez az újonnan létesítendő kereskedelmi egységekre, bevásárlóközpontokra vonatkozóan.  

 
 A kereskedelmi tevékenységek megkezdését be kell jelenteni az illetékes jegy-
zőnek (kivételt a jogszabály csak az engedélyköteles tevékenységekkel és áruk-
kal kapcsolatban tesz), a bejelentést a jegyző megküldi az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek. Ez a hatóság lesz az az állami szerv, 
amely akár arra is jogosult, hogy megvizsgálja a kereskedelmi tevékenység vég-

zésének színhelyét, azaz a munkahelyet és észrevételeket tegyen, netán munkabiztonsági hiá-
nyosságok miatt megtilthatja a kereskedelmi tevékenység végzését.  
 

Ajánlatos egy kereskedelmi egység létesítésének tteerrvveezzéésséénnééll figyelembe venni az utóbbi 
időben nagy jelentőséget kapott zajártalom, mint veszélyforrás lehetőségét és megtervezni kör-
nyezeti zaj és rezgés keltette ártalmak elhárításának lehetőségeit, hiszen a már kész építmény 
átalakítása megsokszorozza a költségeket.  
 

Az alábbiakban kitérünk azokra a jjeelllleemmzzőő  pprroobblléémmáákkrraa,, melyeket a kis- és közepes vállalko-

zásoknál illetve az áruházláncoknál tapasztalhatunk már a lléétteessííttééss  ssoorráánn.  
 

aa))  LLéétteessííttééssii  kköövveetteellmméénnyyeekk  
 
Egy munkahely munkavédelmi szempontú kialakításánál különösen nagy gondot kell fordítani 

arra, hogy az NNEE  lleeggyyeenn  

  
– balesetveszélyes 
– egészségre ártalmas 
– ergonómiai szempontból hibás 

 

Az indokok nagyon is racionálisak: ha mindezeket a sszzeemmppoonnttookkaatt  aa  mmuunnkkáállttaattóó  ffiiggyyeellmmeenn  

kkíívvüüll  hhaaggyyjjaa,,  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 job-

ban, sőt tteetteemmeesseenn  mmeeggnnőőnneekk  aa  kkööllttssééggeeii  iiss..    
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A MMvvtt
2
..  1188..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee pontosan megadja, hogy milyen szabályok alapján kell egy mun-

kahelyet, létesítményt, technológiát, munkaeszközt tervezni, kivitelezni, használatba venni, 
üzembe helyezni, üzemeltetni:  

MMvvtt..  1188..  §§  ((11)) „Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba véte-
le és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyár-

tása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üüzzeemmeelltteettééssee  

aa  mmuunnkkaavvééddeelleemmrree  vvoonnaattkkoozzóó  sszzaabbáállyyookkbbaann meghatározott, ezek hiányában a tudomá-

nyos, technikai színvonal mellett eellvváárrhhaattóó  kköövveetteellmméénnyyeekk megtartásával történhet.” 
 
 A munkahely létesítésének folyamatában részt vevő tervező és kivitelező köteles írásban nyi-

latkozni, hogy a létesítmény mmeeggffeelleell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei-
nek, a megkövetelt jogszabályoknak és szabványoknak.  
 

A munkaeszközök beszerzése esetén meg kell követelni a forgalmazótól az ún. mmeeggffeelleellőőssééggii 

nnyyiillaattkkoozzaattoott. 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 mmeeggffeelleellőőssééggii  ttaannúússííttvváánnyytt  iiss, a magyar nyelvű üüzzeemmeelltteettééssii do-
kumentációt a gyártótól, illetve importőrtől.  
 
A létesítmény üzembe helyezésekor az üzemeltető munkáltató ccssaakk a vveesszzééllyyeess létesítmények 

esetében kköötteelleess íírráássbbaann elrendelni az üzembe helyezést, egyéb esetben az írásbeliség nem 
előírás.  
 

NNeemm  kkeellll  vveesszzééllyyeessnneekk  tteekkiinntteennii az öltözőt, az öltőzőket, a pénztár- vagy számítógépet, ddee  

vveesszzééllyyeess  mmuunnkkaaeesszzkköözz egy faipari gép, egy targonca) stb. 
 

Üzembe helyezéskor nem csupán az adott gépet kell mmuunnkkaavvééddeellmmii  sszzeemmppoonnttbbóóll  eelleemmeezz--

nnii, hanem egyéb feltételeket is (munkakörnyezet, személyi biztonság, személyi feltételek stb.) A 

vizsgálatot legalább kköözzééppffookkúú  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppzzeettttssééggűű sszzaakkeemmbbeerr köteles elvégezni, 

a munkavédelmi üzembe helyezési engedélyt a mmuunnkkáállttaattóó vagy az általa megbízott vveezzeettőő 
írja alá. 
 

 Azt lehet mondani, hogy a nnaaggyy  áárruuhháázzlláánnccookk  eesseettéénn a tervezés és kivi-
telezés során fokozottan figyelnek a munkavédelmi követelmények betartá-
sára. Ennek oka, hogy a hatóságok már előzetesen is fokozott figyelmet for-

dítanak ezekre a létesítményekre, ami természetes is, mivel iitttt  ddoollggoozziikk  aa  

lleeggttööbbbb  mmuunnkkaavváállllaallóó,,  iitttt  ffoorrdduull  mmeegg  aa  lleeggttööbbbb  vveevvőő..  

  
A kereskedelem eme nnaaggyyüüzzeemmeeii  jjeelleennttiikk  uuggyyaanniiss  aa  lleeggnnaaggyyoobbbb  bbaall--

eesseettii  kkoocckkáázzaattoott  iiss a tevékenység élőmunka igényessége és jelentős gépi 
ellátottsága miatt is. Nem véletlen, hogy ilyen elővigyázatosság mellett is itt történnek a legsú-
lyosabb munkabalesetek is. 
 

A kkiiss--  kköözzeeppeess  kkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyssééggeekknnééll ma eeggyysszzeerrűű  aa  lléétteessííttééss (talán túl egyszerű!), 
kétségtelen, hogy itt súlyosabb balesetek nem jellemzőek. Úgy gondoljuk persze, hogy itt is sok 

– bár kisebb súlyosságú - munkabaleset történik, másrész iitttt  nnaaggyyoobbbb  aa  mmuunnkkaabbaalleesseetteekk  bbee  

nneemm  jjeelleennttééssee  iiss..      

  

                                                
2 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
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bb))    MMuunnkkaakköörrnnyyeezzeettii  ffeellttéétteelleekk  ééss  kköörrüüllmméénnyyeekk  aa  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  
 
Az előírásokat a munkavédelmi törvény vagy adott szakági miniszteri rendelet, illetve szabvá-

nyok tartalmazzák (a szabványokat is jogszabályban hirdetik ki!), az alábbiakban a lleeggffoonnttoo--

ssaabbbb  ffeellttéétteelleekkeett gyűjtöttük egybe, aszerint, hogy egy kereskedelmi munkahelynek milyen tu-
lajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy  

eeggéésszzssééggeess  ééss  bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaahheellyy-nek  minősüljön.  

  

MMuunnkkaahheellyy  ccéélljjáárraa  ccssaakk  oollyyaann  ééppííttmméénnyy  aallkkaallmmaazzhhaattóó,,  mely 
  

– megfelelő sszzeerrkkeezzeettűű  

– megfelelő  sszziilláárrddssáággúú, és megfelelően ttiisszzttíítthhaattóó határoló ffeellüülleetteekkkkeell 

––  bbeellmmaaggaassssáággggaall,,  llééggttéérrffooggaattttaall,,  kköözzlleekkeeddééssii  úúttvvoonnaallllaall  rendelkezik..    
 

Az ablakoknak biztonságosan nnyyiitthhaattóókknnaakk, zzáárrhhaattóókknnaakk, 

bbeeáállllíítthhaattóókknnaakk és rrööggzzíítthheettőőkknneekk  kell lenniük. Azokat az 
ajtókat és kapukat, amelyeknek átlátszó vagy áttetsző beté-
tei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennáll-
hat a munkavállaló megsérülésének kockázata, ttöörrééss  eelllleennii  

vvééddeelleemmmmeell kell ellátni 
 

Gondoskodni kell az átlátszó felületű ajtók (kirakatok) kkiittöörrééss  eell--

lleennii  vvééddeellmméérrőőll, a veszély felismerésére alkalmas mmeeggkküüllöönnbböözztteettőő jjeellzzéésséérrőőll..  
  

A munkahely ppaaddllóózzaattaa és kköözzlleekkeeddééssii útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az 

ebből fakadó ttiisszzttííttáássii  kköövveetteellmméénnyyeekknneekk, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük 

ccssúússzzáássmmeenntteess, eeggyyeennlleetteess, bboottllááss- és bbiilllleennééssmmeenntteess legyen.  
 

A közlekedési utak sszzéélleessssééggee és a sszzaabbaadd mmaaggaassssáágg tegye lehetővé a gyalogosok és jár-
művek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak melletti biztonságos munkavégzést.  
  

A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményekről szóló 8899//665544//  EEGGKK  

sszzáámmúú  iirráánnyyeellvvnneekk való megfelelés érdekében előírás, hogy a munkavállalók részére  
– tiszta levegőjű,  
– kellő megvilágítású,  
– szükség esetén fűthető, továbbá  
– könnyen elérhető ppiihheennőőhheellyyiissééggeett kell biztosítani (ún. meleg munkahelyes építmény 

esetén zárt folyosón keresztül elérhető). 
 

Az előbbiekben leírt pihenőhelyiséget ott kötelező kialakítani, aahhooll  1100  ffőőnnééll  ttööbbbb  mmuunnkkaavvááll--

llaallóótt  aallkkaallmmaazznnaakk,,  vagy  a  vvééggzzeetttt  tteevvéékkeennyysséégg  jjeelllleeggee  (pl. veszélyes anyag felhasználása, 
hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülése) ezt szükségessé teszi. E kötelezettség alól 

felmentést ad az a körülmény, ha a mmuunnkkaavváállllaallóókk  iirrooddáákkbbaann, vagy hasonló olyan mmuunnkkaa--

hheellyyeekkeenn dolgoznak, ahol a munkaközi szünetekben a pihenés lehetősége biztosított.   
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Továbbá jogszabályi követelmény, hogy a munkakörülményekre figyelem-
mel – különösen veszélyes anyagok, nedvesség, szennyeződés esetén – a 

munkavállalók részére kküüllöönn  ööllttöözzőősszzeekkrréénnyytt  kkeellll  bbiizzttoossííttaannii azokon a 
szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják. 
 

Az utóbbi évtizedekben kereskedelmi céllal épített létesítményeknél – még a kisebb alapterüle-

tűeknél is − megszorításokkal, de érvényesül ez az alapvető szempont, sajnos ez nneemm mondha-

tó el a mmááss  ccééllllaall  ééppíítteetttt (pl. garázs) kkeerreesskkeeddeellmmii  lléétteessííttmméénnyyeekkrrőőll. 
 

Az ááttaallaakkííttootttt illetve az iiddeeiigglleenneess  lléétteessííttééssűű építményeknél (pl. karácsonyi vásár) sok eset-

ben a kkeellllőő  sszziilláárrddssáágg megkérdőjelezhető, de a padozati követelmények (egyenletesség, csú-
szásmentesség) mindenféleképpen. 
   

Az olyan munkaterületen, ahol ggyyaallooggooss-  és  jjáárrmműűffoorrggaalloomm  van, illetőleg rendszeresen 

aannyyaaggoott  ((áárruutt))  sszzáállllííttaannaakk,, a kköözzlleekkeeddééssii és az aannyyaaggsszzáállllííttáássii  úúttvvoonnaallaakkaatt meg kell je-
lölni, 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 vár-
ható. 

   

Az elsődlegesen ggééppjjáárrmműűffoorrggaalloomm számára szolgáló kkaappuu közvetlen közelé-

ben a ggyyaallooggoossookk sszzáámmáárraa külön aajjttóótt  kkeellll biztosítani, ha a gyalogosok számá-
ra nem biztonságos az áthaladás. 

  

22..  AA  mmuunnkkaaffoollyyaammaattrraa,,  aa  tteecchhnnoollóóggiiáárraa,,  aazz  aannyyaaggrraa  ((áárruurraa))  vvoonnaattkkoozzóó  kköövvee--

tteellmméénnyyeekk    
  

A mmuunnkkaaffoollyyaammaattoott,,  aa  tteecchhnnoollóóggiiáátt,,  aa  mmuunnkkaaeesszzkköözztt,,  aazz  aannyyaaggoott  ((áárruutt))  úúggyy  kkeellll  mmeegg--

vváállaasszzttaannii, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

egészségét és biztonságát NNEE veszélyeztesse! 
 

A kkiisseebbbb  üüzzlleetteekk egyszerű technológiája is nehezen tartható, mivel a beérkezett áru mennyi-

sége, a tárolt göngyöleg illetve hulladék oly mértékben zzssúúffoolltt  kköörrüüllmméénnyyeekkeett 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, kon-
cepció? 
 

A nnaaggyyoobbbb  aallaapptteerrüülleettűű üzleteknél ez nem ilyen mértékben jellemző, hiszen megfelelő logisz-
tikai háttér biztosítja az ütemezett szállítást, bár itt is megjelenik az év végén és jelentős akciók 

esetén a zzssúúffoollttssáágg és ennek következtében a bbaalleesseettvveesszzééllyy.. 

  

AAnnyyaaggoott,,  tteerrmméékkeett  mmoozzggaattnnii  ccssaakk az anyag, termék tulajdonságainak mmeeggffeelleellőő,,  aarrrraa  aall--

kkaallmmaass  eesszzkköözzzzeell,,  aa  kkiijjeellöölltt  hheellyyeenn  ééss  mmóóddoonn, a ssúúllyy--  és mméérreetthhaattáárrookk megtartásával 
szabad! 
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AA  kkiiss  üüzzlleetteekk  eesseettéénn  zzöömméébbeenn  kkéézzii  áárruummoozzggaattáássrróóll  bbeesszzééllhheettüünnkk,,  iitttt  hheellyy  

ssiinnccss  aarrrraa  ssookksszzoorr,,  hhooggyy  sseeggééddeesszzkköözztt  vveeggyyüünnkk  iiggéénnyybbee,,  ddee  ttaalláánn  eeggyy  „„mmooll--

nnáárrttaarrggoonnccaa””  kköözzlleekkeeddééssee  bbiizzttoossíítthhaattóó..    

  

    

AA  kköözzeeppeess  mméérreettűű  üüzzlleetteekk  eesseettéébbeenn  mmáárr  mmeeggjjeelleennnneekk  aa  kkéézzii  eemmeellőővviillllááss  

ttaarrggoonnccáákk  −−  kköözzkkeelleettűű  nneevvéénn::  „„bbéékkaa””  −−  ééss  aa  kkéézzii  sszzáállllííttóókkooccssiikk  eesseettlleegg  ppiinnccéékk  eesseettéébbeenn  aa  

ccssúússzzddáákk  ééss  kkiisseebbbb  mméérreettűű  sszzáállllííttóó  sszzaallaaggookk  iiss..  

  

  

MMiinnddeenn  eeggyyeess  eesszzkköözz  ––  nneemm  mmeeggffeelleellőő  kkaarrbbaannttaarrttááss  ééss  kkeezzeellééss  eesseettéénn  ––  öönnmmaaggáá--

bbaann  iiss  VVEESSZZÉÉLLYYFFOORRRRÁÁSS!!      

  

  

  

Gyakori, hogy a kézi emelővillás targoncák  hhiiddrraauulliikkáájjaa  nneemm  mmeeggffeelleellőő,,  és így könnyen láb-
sérülést okozhat 

–   a szállítókocsik kereke elkopik, nehezen kormányozható 
– a szállító szalagok illetve csúszdák áru le- és feladásánál történhetnek – nemcsak esz-

közhibából, hanem figyelmetlenségből is − súlyos balesetek. 

  

A nnaaggyyoobbbb üüzzlleetteekk esetében a technológia meghatározásánál a gépeket (pl. a targoncák) és 
eszközök (kézi kocsik, rámpaemelők, stb.) előre megtervezett módon kerülnek beállításra, beál-
lítják, azaz működésük automatikus, ezért karbantartásukra nem fordítanak gondot, csak a 
meghibásodás után végzik el a szükséges karbantartási munkálatokat. A tteerrvvsszzeerrűű  kkaarrbbaannttaarr--

ttááss, a TTMMKK − rendkívül fontos, hiszen ezzel megelőzhetők a balesetek!  
 

A targoncák és állványkiszolgáló gépek esetén a veszélyes gépekre előírt  iiddőősszzaakkooss  eelllleennőőrr--

zzőő  vviizzssggáállaattookkaatt  kköötteelleezzőő  eellvvééggeezznnii   − 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 nő-

ket foglalkoztató kereskedelmi szakmában – a nnőőkkrree  ééss  fféérrffiiaakkrraa  mmeegghhaattáárroozzootttt  „„ssúúllyyhhaa--

ttáárrookk””  be nem tartása. 
 
A kézi anyagmozgatással kapcsolatban az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi te-

hermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 2255//11999988..  ((XXIIII..2277..  

((XXIIII..2277..))  EEüüMM  rreennddeelleett  az irányadó3. A rendelet nneemm  ttaarrttaallmmaazz  eemmeellhheettőő,,  sszzáállllíítthhaattóó  

ssúúllyyhhaattáárrookkaatt,,  ssúúllyynnoorrmmáákkaatt..  Ennek oka, hogy ugyanaz a megterhelés egyénenként, az 

eeggyyéénn  
 

––  tteessttii  ffeellééppííttééssééttőőll  

––  iizzoommzzaattaa  ffeejjlleettttssééggééttőőll    

––  eeggéésszzééggii  áállllaappoottááttóóll    
 

                                                
3
 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 kküüllöönnbböözzőő  iiggéénnyybbeevvéétteelltt  jjeelleenntt, a  jogalkotó véleménye szerint súlyhatár előírása 
esetén – ha „egységesítené” a súlyhatárokat (azaz nem venné figyelembe az egyén előbbiek-
ben felsorolt adottságait) – egyes munkavállalóknál akár a megadott súlyhatár alatti tehermoz-
gatás is súlyos egészségkárosodáshoz vezethet.  
 
Annak megítélése, hogy ki milyen súlyhatárig vehető igénybe tehermozgatásra, a foglalkozás–
egészségügyi orvos szakmai kompetenciájába tartozik, akinek különösen körültekintően kell el-
járnia, 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 alkalmas-

ság orvosi alkalmassági vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 3333//11999988  ((VVII..  2244..))  NNMM  rreenn--

ddeelleettbbeenn..    A rendelet  88..  sszz..  mmeelllléékklleettee  felsorolja  a   

  

„„sséérrüülléékkeennyy  ccssooppoorrttookk  eeggéésszzssééggéétt  ppootteenncciiáálliissaann  kkáárroossííttóó,,  ttiillttáásstt  iiggéénnyyllőő  mmeeggtteerrhheelléé--

sseekk””  
fajtáit.  
 

Az „AAnnyyaaggmmoozzggaattáássii  mmuunnkkaa„ szabályai szerint  
 

––  tteerrhheess  nnőőkk  

––  nneemmrrééggeenn  sszzüülltt  nnőőkk  ééss  sszzooppttaattóó  aannyyáákk  

––  nnyyuuggddííjjkkoorrhhaattáárroonn  ttúúll  ddoollggoozzóó  nnőőkk    
 

NNEEMM  EMELHETNEK  = 1100  kkgg  – nál  nagyobb tömeget!  

 
 

A ffiiaattaallkkoorrúúaakk és a mmuunnkkaakkééppeess kkoorrúú nnőőkk, valamint a nnyyuuggddííjjkkoorrhhaa--

ttáárroonn túl dolgozó fféérrffiiaakk esetében a foglalkozás–egészségügyi orvos egyé-

nenként mméérrlleeggeellhheettii, hogy a munkavállaló milyen tömegű tömeget emelhet.  
 
 

A kkiiss  üüzzlleetteekknnééll ez a teljes betárolási munkafolyamatra igaz, ugyanakkor a nnaaggyyoobbbbaakk  eessee--

ttéébbeenn is gyakran előfordul, mert hiába működik megfelelő gépi (eszköz) technológia, azt több 
esetben megszakítják, pl. a beszállított eszköz polcra helyezésénél, vagy nagydarabos termé-
kek polcról történő kiadásánál. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy a nem megfelelő fizi-
kai terhelés akár egyszeri esetben is, de rendszeres előfordulás esetén mindenképpen milyen 

vváázziizzoommzzaattii  eellvváállttoozzáássookkaatt okoz, amelyek nem mindig azonnal érzékelhető balesetek, ha-
nem hosszú távú foglalkozási megbetegedések formájában jelentkeznek. 
 
 

A munkahelyeket mmeeggffeelleellőő  eesszzkköözzöökkkkeell fel kell szerelni a ttüüzzeekk  lleekküüzzddéésséérree::  

– szükség esetén ttűűzzjjeellzzőőkkkkeell és riasztó rreennddsszzeerreekkkkeell is el kell látni 

– a veszélyforrások ellen védőberendezéseket és eszközöket, jjeellzzőő--,,  ttűűzzooll--

ttóó--és  mmeennttőőkkéésszzüülléékkeekkeett,,  vvéésszzkkaappccssoollóókkaatt,,  bbiizzttoonnssáággii  mmeeggvviilláággíí--

ttáásstt  működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 
kell tartani 
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– gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók eeggéésszzssééggéétt vagy biztonságát 

ffeennyyeeggeettőő  ssúúllyyooss és kköözzvveettlleenn  vveesszzééllyy esetén az érintett munkavállalók er-

ről aazzoonnnnaall  ttáájjéékkoozzttaattáásstt kapjanak, a munkát beszüntessék és a munkahe-
lyeket azonnal elhagyják, biztonságos helyre távozzanak 

– a veszélyeztetés által mmeegghhaattáárroozzootttt  iiddőősszzaakkoonnkkéénntt  aa  mmeennttéésstt  ggyyaakkoorroollnnii kell,  

– a munkahelyen a munka jellegének és szervezésének megfelelően biztosítani kell az eellssőő--

sseeggééllyynnyyúújjttááss  ttáárrggyyii,,  sszzeemmééllyyii  ééss  sszzeerrvveezzééssii feltételeit. 
 

A kkeerreesskkeeddeelleemm a vevőkre nézve munkavédelmi szempontból nneemm  vveesszzééllyyeess  üüzzeemm, de 

ttűűzzvvééddeellmmiilleegg iiggeenn. A tűzvédelmi hatóság ezért különös figyelemmel jár el − már a használat-
ba vételi eljárás során is – az előírások betartása tekintetében és folyamatosan ellenőrzi azokat. 

Természetesen ez a folyamatos ellenőrzés nem jellemző a több százezer kkiiss üüzzlleett esetében, 

ezért itt a ttuullaajjddoonnooss  ffeelleellőőssssééggee  nnaaggyyoobbbb, hogy tűzvédelmileg minimalizálja a veszélyeket. 

Általában itt nehezen betarthatók a kköözzlleekkeeddééssii utak és a tűzvédelmi eszközök szabadon tar-
tása (a tűzoltó készülékek szabad hozzáférése) és a tűzveszélyes tevékenység (dohányzás, 
hegesztés) előírt körülmények között történő végzése. 
 

Még a nnaaggyyoobbbb  üüzzlleetteekk is ódzkodnak az előírt évi egy tűzvédelmi gyakorlattól (sajnos ezt sok-
szor a bombariadó esetén történő kiürítés helyettesíti). 

 
 
 

Az eellssőősseeggééllyynnyyúújjttááss technikai feltételei (kijelölt hely, doboz) általában biztosítva 

vannak, azonban nagyon kkeevvééss  hheellyyeenn  vvaann  kkiikkééppzzeetttt  eellssőősseeggééllyynnyyúújjttóó  sszzee--

mmééllyy, mely a vevőkre tekintettel sem lenne előnytelen.   
 

  

cc))  HHeellyyiissééggeekk  mmeeggvviilláággííttáássaa  ((tteerrmméésszzeetteess  ééss  mmeesstteerrssééggeess  mmeeggvviilláággííttááss))    
 
A nem kellő világítással megnő a balesetek kockázata, a nem megfelelő világítás, vagy a rosz-

szul kiválasztott világítási rendszer ffoorrggaalloommrroonnttóó  ttéénnyyeezzőő!! (ki akar vásárolni egy sötét, ho-
mályos teremben?)  
 

Ahol állandó munkavégzés folyik, biztosítani kell a mmeeggffeelleellőő  mmeeggvviilláággííttáássii  éérrttéé--

kkeett, megkövetelt minimum értékek: 
 

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

330000  lluuxx  

 Irodahelyiségek nem jellemző természetes világítással 550000  lluuxx  
 

Fontos követelmény továbbá, hogy a vviilláággííttóótteesstteekk  mmiinnddiigg  ttiisszzttáákk  lleeggyyeenneekk, valamint, hogy 
a megvilágítási értékeket állandóan mérni kell (műszeres vizsgálattal).  
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Ügyelni kell fféénnyyffoorrrrááss  sszzíínnhhőőmméérrsséékklleettéérree is. A különböző színek el-
térő hatást keltenek, pl. a hideg színhőmérsékletű megvilágítás egy keres-
kedelmi árusítóhelyen ridegséget is sugároz (kétféle 
alap−színhőmérsékletet ismerünk: hideg és meleg, minden fokozat ezen a 

színhőmérsékleti skálán helyezkedik el.) Fontos még, hogy a fféénnyyeerrőőss--

sséégg eeggyyeennlleetteess legyen (térben és időben egyaránt). Ha nagyon nnaaggyy 

fféénnyyssűűrrűűssééggűű a fényforrás, bántja a szemet, ezért kell bbuurráátt, lláámmppaaeerr--

nnyyőőkkeett használni.  
 
Jogszabályban előírt kötelezettség, hogy nyilvános helyen biztosítani kell a normál világítás táp-

ellátásának váratlan megszűnése esetén a megfelelő ttaarrttaalléékk vviilláággííttáásstt. 
 

A kkiiss--  ééss  kköözzeeppeess  üüzzlleetteekk esetén sok esetben nincs meg még érzékelhető módon sem az 

előírt 300 lux fényerő és gond van az egyenletességgel is. A sokszor zsúfolt eellaaddóó--  ééss  rraakkttáárr--

ttéérr miatt amúgy sem érvényesül még a meglévő, tényleges fényerősség sem. 
 

A nnaaggyyoobbbb  üüzzlleetteekk eladóterében a 300 lux biztosítva van, bár a pénztárak 500 lux fényereje itt 
is sok esetben kétséges. 
 

Másrészt, különösen az eexxkklluuzzíívv  üüzzlleetteekkbbeenn, de az áárruuhháázzaakk kkiieemmeelltt áárruussííttáássii tteerrüülleettéénn 

jellemző un. hheellyyii ssppoott világítás ugyan az előírtnál magasabb fényerőt produkál, azonban jelen-
tős hő kibocsátása miatt – főleg nyáron – rontja a komfortérzetet. 

  

A kockázatértékelés során ez az a terület, ahol nemcsak  mmiinnőőssééggii  (becslés), de  mmeennnnyyiissééggii  
(fényerősség mérés)  éérrttéékkeellééssrree  is sort kell keríteni, melyet technológiai változások illetve vil-
lamos rekonstrukció után szükséges megismételni. 

  

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

ZZáárrtt  mmuunnkkaahheellyyeekkeenn biztosítani szükséges elegendő mennyiségű, az egészséget nem káro-
sító levegőt. Ez annál is fontosabb, mert pusztán az a tény, hogy emberek tartózkodnak a helyi-

ségben, a levegő „elfogyásához” vezet. Ha olyan természetű a munkavégzés, hogy tteecchhnnoollóó--

ggiiaaii  ookkookkbbóóll  ggáázzookk vagy ggőőzzöökk sszzaabbaadduullnnaakk fel, még inkább szükség van a levegő cseréjé-
re. A megengedett legkisebb levegőszennyezettség mértékét jogszabályban rögzített szabvá-
nyok írják elő.   
 

Néhány fontosabb llééggsseebbeesssséégg érték:  
 

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

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

Azokban a kkoorrsszzeerrűű  üüzzlleetteekkbbeenn, ahol kkllíímmaa működik az előírt sszzeellllőőzztteettééss biztosítható. 
Ezeken a helyeken a megfelelő karbantartás fontos, hogy például a szennyezéseket felfogó szű-
rők cseréje megtörténjen. 
 

A kkiiss--  ééss  kköözzeeppeess  üüzzlleetteekk esetében, ahol klíma nem áll rendelkezésre – elsősor-
ban az egyre hosszabb meleg időszakokban – szinte lehetetlen, hogy a megfelelő 
szellőzés és a légsebesség értéke együtt biztosítva legyen. 

VVeennttiillááttoorrookkkkaall illetve hhuuzzaattttaall 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). 
 

ee))    MMuunnkkaahheellyyii  hhőőmméérrsséékklleett  
 

A munkahelyi hőmérsékletnek olyannak kell lennie, hogy azt az emberi szerve-

zet, a mmuunnkkáátt  vvééggzzőő  eemmbbeerr  eell  ttuuddjjaa  vviisseellnnii. A munkahely hőmérsékletét be-
folyásolja a végzett munka természete (fizikai vagy szellemi, nehéz vagy könnyű 

fizikai munka). Általános szabály, hogy mmiinnééll  nneehheezzeebbbb  aa  vvééggzzeetttt  mmuunnkkaa,,  

aannnnááll  aallaaccssoonnyyaabbbb  hhőőmméérrsséékklleettnneekk  kkeellll  lleennnniiee  aa  mmuunnkkaahheellyyeenn. 
 

Az alábbi táblázat azt mutatja be, hogy milyen hőmérsékletet kell biztosítani a munkahelyeken 
normális, az évszakoktól függően elvárható hőmérséklet esetén, és milyen hőmérséklet még el-

viselhető rreennddkkíívvüüll mmeelleegg (kánikula) eesseettéénn:   
 
 

  

  

  

A munka jellege 

 MMeelleegg  éévvsszzaakkbbaann  bbiizzttoossííttaannddóó 

  lléégghhőőmméérrsséékk--

lleett  °°CC  

 effektív, illetve 
korrigált effektív 

hőmérséklet  
°C 

 maximálisan 

mmeeggeennggeeddhheettőő 
effektív, illetve kor-
rigált effektív hő-

mérséklet °C 

Szellemi munka   2211--2244   20   3311  

Könnyű fizikai munka   1199--2211   19   3311  

Közepesen nehéz  

fizikai munka 
  1177--1199   15   2299  

 Nehéz fizikai munka   1155--1177   13   2277  

 
Ennek a táblázatnak azért van nagy jelentősége, mert az elmúlt időszakban a globális felmele-

gedés hosszú heteken át okozott szinte elviselhetetlen meleget, amikor is a munkáltatók kkööttee--

lleezzeettttssééggéévvéé vált (jogszabályi előírás alapján), hogy bizonyos intézkedések megtegyenek:  
 

– óórráánnkkéénntt legalább 55, ddee legfeljebb 1100  ppeerrcceess  ppiihheennőőiiddőőtt kell közbeiktatni, ha a zárttéri 

munkahelyen a hőmérséklet a 2244  °°CC  ((KK))  EEHH44  éérrttéékkeett  mmeegghhaallaaddjjaa 

––  a munkavállalók részére igény sszzeerriinntt, de lleeggaalláábbbb  ffééllóórráánnkkéénntt  vvééddőőiittaalltt kell biztosítani 

a munkahelyi klíma zárttéri és sszzaabbaaddttéérrii mmuunnkkaahheellyyeenn, ha a hőmérséklet a  2244  °°CC  ((KK))  

EEHH  éérrttéékkeett  meghaladja  

  

EEHH  ==  effektív hőmérséklet, mely a léghőmérséklet  mellett tartalmazza a relatív nedvesség tar-
talmat és a légsebességet is.  

  

((KK))  EEHH  ==  korrigált effektív hőmérséklet, mely a fentiek (relatív nedvesség tartalom és légsebes-
ség) 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 hhőőssééggnnaappookk megemelkedett száma. Úgy gondolom, hogy 
elkerülhetetlen a munkavédelmi (és munkaügyi) rendeletek további korsze-
rűsítése e téren.  
 

ÓÓrráánnkkéénnttii  mmuunnkkaasszzüünneetteekk hőség esetén a vevők miatt probléma, a ko-

rábbi osztott munkaidő vagy a déli országokban jellemző sszziieesszzttaa jjeelllleeggűű 

mmuunnkkaavvééggzzééss-e a megoldás nem tudom.(Mindegyik felvet egyéb problé-
mákat is, pl. az osztott munkaidő egy kisebb településen is másként kezelhető, mint a nagyvá-
rosokban és Budapesten) 
 
 

ff))    MMuunnkkaahheellyyii  hhuullllaaddéékkkkeezzeellééss  
 

A munkahelyeken kküüllöönn kell tárolni a tteevvéékkeennyyssééggggeell (kereskedelem) illetve az ún. kkoommmmuu--

nnáálliiss (települési) hulladékot, a vveesszzééllyyeess hhuullllaaddéékkookkaatt külön jogszabályi előírások alapján – 
a többi hulladéktól elkülönítetten – kell kezelni.  
 

  

KKüüllöönnöösseenn fontosak a hulladékkezelés szabályai az éélleellmmiisszzeerrkkeerreess--

kkeeddeellmmeett folytató vváállllaallkkoozzáássookknnááll, mivel ott nagy mennyiségű, szer-
ves hulladék keletkezik nap, mint nap, melyet ennek megfelelően kell tá-

rolni.  Ilyen hulladékot ccssaakk ffeeddeetttt, rrééssmmeenntteess, mmoosshhaattóó, ffeerrttőőttlleenníítt--

hheettőő, ppoorrmmeenntteess ürítést  bbiizzttoossííttóó ttaarrttáállyybbaann vagy kkoonnttéénneerrbbeenn sza-

bad gyűjteni és szállítani. A gyűjtést nnaappoonnttaa el kell végezni, és hheetteennttee 

lleeggaalláábbbb kkééttsszzeerr el kell szállíttatni.  
 

 

A ccssoommaaggoollóóaannyyaaggookkbbóóll is jelentős mennyiségű hhuullllaaddéékk (pl. drótok, műanyag kötöző sza-

lagok, műhab, szögek, fémkapcsok) keletkezik, amelyet nem szabad elhullajtani, mivel nnaaggyyoonn  

bbaalleesseettvveesszzééllyyeess, és naponta össze kell gyűjteni, elszállíttatásáról megfelelően gondoskodni 
kell.  
 

Ha a rraakkllaappookk  mmeeggsséérrüüllnneekk, azokat használni nem szabad, mert rendkívül balesetveszélye-
sek!  
 

Az élelmiszerkereskedelemben mindig probléma volt az üürreess ggöönnggyyöölleeggeekk ttáárroolláássaa. Mára vi-

szont jelentősen nőtt az eellddoobbhhaattóó mműűaannyyaagg ppaallaacckkookk használata, mely tény viszont környe-
zetvédelmi szempontból vett fel súlyos aggályokat. Ennek hatására alakítottak ki a lakóhelyek 
közelében szelektív hulladékgyűjtőket nagy számban. 

 

Sokszor felmerül azonban, hogy növelni kellene a vviisssszzaaccsseerrééllhheettőő ggöönnggyyöölleeggeekk 
(zömében üveg) számát az eldobhatókkal szemben, azonban e környezetet kevésbé 
terhelő megoldást követően számolni kell a kereskedelem fokozott göngyölegraktározá-

si szükségletére, mely sok esetben nem áll rendelkezésre.  
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gg))    MMuunnkkaahheellyyii  zzaajjhhaattááss  
  

Az kétségtelen, hogy a kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  nneemm  kkeellll  sszzáámmoollnnii  eellvviisseellhhee--

tteettlleenn  zzaajjhhaattáássssaall, de bizonyos áruk esetében – a nem megfelelő haszná-

lat vagy az áru természete is – észlelhetünk olyan zzaajjhhaattáássookkaatt, amelyek-
kel számolni kell, pl. barkácsboltban – egy-egy gép kipróbálásakor vagy ze-
neboltban (!). 
 

A munkavállalókat érő zzaajjeexxppeeddíícciióórraa 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 megfe-

lelő intézkedésekkel megelőzni, mmeeggffeelleellőőeenn  iilllleesszzkkeeddőő  eeggyyéénnii  hhaalllláássvvééddőő  eesszzkköözzzzeell kell 
ellátni a munkavállalókat  
 

– ha a zajexpozíció meghaladja az aallssóó beavatkozási határértékeket – ekkor a munkáltató 

eeggyyéénnii  hhaalllláássvvééddőő  eesszzkköözztt  bbiizzttoossíítt a munkavállaló részére 
 

– ha a zajexpozíció eléri, vagy meghaladja a ffeellssőő beavatkozási határértékeket – ebben 

az esetben a munkavállaló kköötteelleess a rendelkezésére bocsátott egyéni hallásvédő esz-

közt a munkáltató által előírt módon vviisseellnnii. 
 

A rendelet 3. § (1) bekezdés határozza meg az aallssóó és a ffeellssőő beavatkozási határértékeket:  
 

AAllssóó  bbeeaavvaattkkoozzáássii  hhaattáárréérrttéékkeekk:: 
L
EX,8h

 = 8800  ddBB((AA)),, illetve 

p
csúcs

 [L
max

] = 112 Pa [135 dB(C)]. 

 

FFeellssőő  bbeeaavvaattkkoozzáássii  hhaattáárréérrttéékkeekk::    
L
EX,8h

 = 8855  ddBB((AA)),, illetve 

p
csúcs

 [L
max

] = 140 Pa [137dB(C)]. 

 

 

hh))    NNyyíílláásszzáárróókk  ((aajjttóókk,,  aabbllaakkookk,,  kkaappuukk))    
 

Fontos követelmény munkavédelmi szempontból, hogy mmeeggffeelleellőő aannyyaaggbbóóll készüljenek, és 

úgy legyenek elhelyezve, hogy azok nnee  ookkoozzzzaannaakk  bbaalleesseett..  
 
Néhány általános szabály:  
 

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

– az üüvveeggttáábblláákkaatt el kell látni ttöörrééssvvééddeelleemmmmeell, ha számítani lehet sérülésre 

– a ttoollóóaajjttóókkaatt el kell látni bbiizzttoossííttóó szerkezetekkel 

– a ffeellffeelléé nyitó ablakokat, kapukat el kell látni vviisssszzaaccssaappóóddáásstt gátló szerkezetekkel 

  

FFIIGGYYEELLEEMM!!  A kereskedelemben ttiillooss bbeejjáárraattkkéénntt kizárólag ffoorrggóó, bbiilllleennőő vagy ttoollóóaajjttóótt 
alkalmazni a vváássáárrllóókk  úúttvvoonnaalláánn, kivéve az automatikus üzemű és veszély esetén kézzel is 

nyitható ttoollóóaajjttóótt.  
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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 nnaa--

ggyyoobbbb  eeggyyssééggeekknnééll is balesetveszélyes, ahogy az árufeltöltő kocsikkal ki- és 
beközlekednek rajtuk, nem beszélve arról, hogy targoncát is használnak nyit-
vatartási időben, így a vevők testi épségét is veszélyeztetik. 
 

A vvéésszzkkiijjáárraattookkaatt ki kell alakítani és mindig sszzaabbaaddoonn hhaaggyynnii! Meg kell je-

lölni, hogy mely ajtók vezetnek a vvéésszzkkiijjáárraattookkhhoozz, biztosítani kell, hogy ezek az ajtók bbeellüüll--

rrőőll nnyyiitthhaattóókk legyenek! 

A munkavédelem területén használt kifejezés a mmuunnkkaavváállllaallóó – veszély esetén indokolt – mmee--

nneekküülléésshheezz  vvaallóó  jjooggaa. Biztosítani kell, hogy rreennddkkíívvüüllii eesseemméénnyyeekk eesseettéénn a munkavállalók 
(kereskedelemben a vevők is) a legrövidebb idő alatt és a legbiztonságosabb módon elhagy-
hassák 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. 
 

ii))  HHeellyyiissééggeekk  ééss  kköözzlleekkeeddééssii  ffoollyyoossóókk  aajjáánnllootttt  ooppttiimmáálliiss  mméérreetteezzééssee  
  
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 lléétteessííttmméénnyy aarráánnyyaaiibbaann  nneemm  mmeeggffeelleellőő (pl. a munkavállalók kiegészítő tevékeny-
ségére rendelkezésre álló munkavégzési helyeket szűkítik az áru raktározására és eladására 
szolgáló helyiségek javára), és a munkavállalók kénytelenek nem a munkájuk igényeinek megfe-

lelő sszzűűkk,,  „„iinnttiimm  sszzfféérráájjuukkaatt””  eerrőőtteelljjeesseenn  zzaavvaarróó  mméérreettűű helyiségben dolgozni.  
 

„Az ember „területe” minden olyan dolog, amelyet sajátjának tart, mintha testének egy meg-
hosszabbítása 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 la-
kóhely népsűrűsége, a helyi kulturális környezet, a társadalmi helyzet. 

Az ember kapcsolati zónáira építve megadható egy olyan szabályrendszert, amit a belső terek ki-
alakítása 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 számá-
ra biztosítson megfelelő körülményeket. A kapcsolati zónák alapján egy helyiség környezetpszi-
chológiailag szükséges méretei meghatározhatók.”

5
 

 

 

                                                
5
 Molnár Réka: Számítógépes munkahelyi rendszer megtervezése” című, a Magyar Elektronikus Könyvtárban fellelhe-

tő  
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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. 

  

MMiinniimmáálliiss  aallaapprraajjzzii  mméérreett  mmeegghhaattáárroozzáássaa  
 
Egy helység akkor alkalmas a munkavégzésre, illetve akkor tekinthető kényelmesnek, ha szé-
lessége és hosszúsága is meghaladja a 2,8 m-t, ez alatt az ember a helyiséget kicsinek és szű-
kösnek érzi. Amikor ezt a méretet meghatározták, modellként egy olyan hengert vettek figye-
lembe, amelynek méretei:     

        átmérő: 40 cm    

  magasság: 170 cm  

 

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

  

  

  

MMiinniimmáálliiss  bbeellmmaaggaassssáágg    
 
A minimális belmagasságot úgy határozták meg, hogy figyelembe vették a személyes zóna mé-
reteit. A személyes zónát úgy kell elképzelni, mint egy hengerpalástot, amely körül vesz ben-
nünket. 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 helyiség-
ben kell dolgozni a munkavállalóknak, akkor folyamatosan kényelmetlenül fogják magukat érez-
ni, 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 fény-
erőt, világos, új irodabútorokkal berendezni a helyiséget, vagy elválasztó elemekkel – mestersé-
gesen – megteremteni a munkavállaló „intim szféráját, stb.)  
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AA  kköözzlleekkeeddééssii  ffoollyyoossóó  mmiinniimmáálliiss  mméérreettee  

  
A kereskedelmi egységekben rendkívül fontos, hogy az áruszállítás. 
be- és kirakodás  minden időpontban biztosított legyen, és ehhez biz-
tosítani kell az ezen feladatokat ellátó személyzet szabad, ütközés-
mentes közlekedését is biztosítani kell.  

 

 

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

 

33..  MMuunnkkaavvééddeelleemm  aazz  áárruuhháázzlláánnccookkbbaann  
 
 
Nemcsak annak okán említjük külön a nagy kereskedelmi áruházak munkavédelmi helyzetét, 

mert ezekben a gazdasági egységekben ssookkaann  ddoollggoozznnaakk  eeggyy  hheellyyeenn,, 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 mmiillyyeenn  eeggyyssééggeekkbbeenn  vváássáárroollnnaakk  ttööbbbbeett és nagyobb értékben a ve-
vők, akkor is azt látjuk, hogy a háztartások vásárlásai zömmel a hiper− és szupermarketekben 
bonyolódik:  

22

GfK Hungária Kiskereskedelem trendjei / Kozák Ákos 2009 május

Bolttípusok fejlődése* értékbeli változás

2004                            2007                            2008                                       2009 jan-feb

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

17 15 14 13

15
14 14 14

15
15 17 20

15
18 18 16

4 3 3 2

22 25 23 24
Hipermarket

Cash&Carry

Diszkont

Szupermarket

Kisbolt lánc

Független kisbolt

Drogéria

Utcai árus/piac

Egyéb

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

Balatonföldváron

TELJES NAPI FOGYASZTÁSI CIKK KÖLTÉS, A HÁZTARTÁSOK VÁSÁRLÁSAI ALAPJÁN
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Az alábbi táblázat6 pedig azt kívánja bemutatni, hogy például az élelmiszer-
kiskereskedelemben: kiskereskedelmi üzletek mintegy felét (vagy a feléhez közeledő értéket) az 
áruházak teszik ki:  
 

AA  kkiisskkeerreesskkeeddeellmmii  üüzzlleetteekk  sszzáámmaa  ––  tteevvéékkeennyyssééggii  ccssooppoorrttookk  sszzeerriinntt    

 
2007 2008 

Kiskereskedelmi üzlet június 30. 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 össze-
sen 

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 több-

nyire multinacionális cégek, ffeellttéétteelleezzhheettőő,,  hhooggyy  aa  bbaalleesseetteekk  iilllleettvvee  aa  bbaalleesseetteekk  vveesszzéé--

llyyeeii  eezzeekkbbeenn  aazz  eeggyyssééggeekkbbeenn  mmiinniimmáálliissrraa  sszzoorríítthhaattóó.   
 

Ám – sajnos – éppen a mmuunnkkaavvééddeellmmii eelllleennőőrrzzéésseekk világítottak rá, hogy milyen nagy a sza-
kadék a kívánt és a ténylegesen megvalósított létszámgazdálkodás között.  
 
Az OMMF 2008. évre vonatkozó adatai szerint7 éppen a multinacionális cégekre jellemző, hogy 

a ffeejjlleetttt  tteecchhnnoollóóggiiaa  ééss  mmuunnkkaammóóddsszzeerreekk  eelllleennéérree  sseemm  aallkkaallmmaazz  aannnnyyii  mmuunnkkaavváállllaa--

llóótt,,  aammeennnnyyii  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  eellőőíírráássookk  bbeettaarrttáássááhhoozz  ffeellttééttlleennüüll  kkeellll, ahogy azt a „Tá-
jékoztató jelentés” leszögezi:  
 
 

„A multinacionális cégek a kockázatértékelésben meghatározott szükséges állományi lét-
számnál kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak, ezért a dolgozói létszám túl van terhel-
ve, ami fokozza a baleseti veszélyt. Az áruházakban a munkakörnyezet jó műszaki szín-
vonalú, a raktározás, az anyagmozgatás gépesített. Az ellenőrzések ennek ellenére jelen-
tős 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 készülé-
kek kiiktatása, hangjelző berendezések üzemképtelensége.” 

 
 

2008−ban az OMMF felügyelői összesen 9977  008888  ddbb  éérrddeemmii  hhaattáárroozzaattoott  ééss  mmuunnkkaavvééddeellmmii  

kköözziiggaazzggaattáássii  iinnttéézzkkeeddéésstt  hhoozzttaakk  8, ennek 24,4%-a (23 694) intézkedés született mmuunnkkaa--

eeggéésszzssééggüüggyyii témakörben. 
 

                                                
6
 KSH: Főbb munkaügyi folyamatok, 2009. január-szeptember - táblázatok 

7
 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! 
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„A legtöbb esetben (16 082) az üzemeltetéssel kapcsolatos bbiizzttoonnssáággtteecchhnniikkaaii  hhiiáánnyyoossssáá--

ggookk  (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb.) miatt kellett intézkedni, ez az összes intézke-

dés 22%-át tette ki. Összesen 7 340 intézkedés született a bbee--,,  ééss  lleeeessééss  eelllleennii  vvééddeelleemm  hhii--

áánnyyaa (az összes intézkedés 10%-a), 4 449 a munkaeszközök érintésvédelmi problémái miatt 
(6%). 
 

Hasonló nagyságrendet képviselnek az eemmeellőőggéépp üüzzeemmeelltteettééssii  sszzaabbáállyyaaiinnaakk megszegése, 

az eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  jjuuttttaattáássii  rreenndd  sszzaabbáállyyoozzáássáánnaakk  hhiiáánnyyaa, az egyéni védőeszköz jut-

tatási rend szabályozásának hiánya, a vviillllaammooss hhoosssszzaabbbbííttóókk, ttááppkkáábbeelleekk hiányosságai, il-

letve az egyéni vvééddőőeesszzkköözz hhaasszznnáállaattáánnaakk eellmmuullaasszzttáássaa és biztosításának hiánya miatt ho-
zott intézkedések. 
 

A mmuunnkkaaeeggéésszzssééggüüggyyii intézkedések legnagyobb számban – 3 753 esetben 3 172 munkálta-

tónál – aazz  aallkkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaattookk  rreennddjjéétt  éérriinnttőő  eellőőíírráássookk  mmeeggsszzeeggééssee  mmiiaatttt  sszzüülleett--

tteekk.  
 
További nagyszámú intézkedést hozott a munkavédelmi hatóság az alábbi szabálytalanságok 
miatt: 

– a munkavállalók munkahelyen történő eeggyyéénnii vvééddőőeesszzkköözz hhaasszznnáállaattáánnaakk minimális 

egészségvédelmi követelményeinek mmeeggsszzeeggééssee 

– az eellssőősseeggééllyynnyyúújjttááss megszervezésére, elsősegélyhelyek kialakítására, felszerelésére 

jelölésére vonatkozó szabályok mmeeggsszzeeggééssee 

– a foglalkozás-egészségügyi szolgálat mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellaaddaattaaiinnaakk eellllááttáássáávvaall kap-
csolatos szabályok megszegése 

– az eellőőzzeetteess aallkkaallmmaassssáággii vviizzssggáállaatt eellmmuullaasszzttáássaa. 
 
Egy 2003-ban közzétett információ9 szerint a kereskedelmi tevékenység során 2002. évben be-

következett mmuunnkkaabbaalleesseetteekk sszzáámmaa (munkakörök szerint bontva): 
 

MMuunnkkaakköörr    33  nnaappoonn  ttúúll  

ggyyóóggyyuullóó  
HHaalláállooss  CCssoonnkkuulláá--

ssooss    
ÖÖsssszzeesseenn  

Kereskedő 17   17 

EEllaaddóó  757 1 1 759 

Piaci, utcai, vásári árus 1   1 

ÁÁrruu--öösssszzeeáállllííttóó 72   72 

Felvásárló, átvevőhely kezelő 8   8 

Kirakatrendező, dekoratőr, árubemutató 7   7 

Egyéb kereskedelmi foglalkozások  69   69 

ÖÖSSSSZZEESSEENN 931 1 1 993333 

 

2003-ban (is) a nnaaggyy  áárruuhháázzaakk  ffooggllaallkkoozzttaattttaakk  nnaaggyyoobbbb  sszzáámmbbaann  eellaaddóótt  ééss  áárruu--

öösssszzeeáállllííttóótt (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 mmuullttiinnaacciioonnáálliiss  ccééggeekk  mmaagguukkkkaall  hhoozz--

ttáákk a magyarországinál általában magasabb színvonalú mmuunnkkaavvééddeellmmii kkuullttúúrráájjuukkaatt és a 

                                                
9  Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben − 2003. Népszava Könyv Kft. kiadványa, Szerkesztette: Dr. 

Koch Mária 
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mmuunnkkaavvééddeelleemm mmaaggaass sszzíínnvvoonnaalloonn ttaarrttáássáátt 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.”              
 

44..  MMuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  aa  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  
 

Az OMMF jelentés külön említést tesz a munkavállalók munkavé-
delmi érdekvédelmi képviseletéről, mely kétségtelenül sokkal ren-
dezettebb a nagyobb cégeknél, így az áruházakban is. Túlnyomó-

részt a mmuullttiinnaacciioonnáálliiss ccééggeekknnééll  választottak mmuunnkkaavvééddeellmmii  

kkééppvviisseellőőkkeett, ott, ahol egyébként is rendezettebbek a munka-
ügyi kapcsolatok.  
 

Nemcsak a kormányjelentés, de az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) Munkavédelmi Bi-
zottsága foglalkozik rendszeresen a munkavédelem helyzetével. A Bizottság munkavállalói olda-

la jelezte, hogy éppen a munkavédelmi képviselőkre hatott ppoozziittíívvaann az OOMMMMFF  úújjsszzeerrűű  ggyyaa--

kkoorrllaattaa.. „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 munka-
vállalók körében.” 10  
 
Mivel zömében a nnaaggyyáárruuhháázzaakkaatt működtető multinacionális cégeknél választottak munkavé-
delmi képviselőket, joggal feltételezhető, hogy elsősorban az ilyen típusú kereskedelmi egysé-

gekben valósítható meg eezz  aa  kköövveettééssrree  éérrddeemmeess  eelllleennőőrrzzééssii  mmóóddsszzeerr.   
 

A legutóbbi – a munkavédelmi törvény szerinti munkavédelmi képviselő-választás 

22000044-ben volt, amikor is a kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn  114466  mmuunnkkáállttaattóónnááll választot-

tak összesen 225544  mmuunnkkaavvééddeellmmii kkééppvviisseellőőtt. A választások eredménye sze-
rint a kereskedelmi munkavállalóknak Budapesten van a legtöbb munkavédelmi 
képviselőjük. Mivel ugyanitt működik a multinacionális cégek legtöbb üzlete, elfo-

gadható a következtetés is: a legnagyobb kereskedelmi cégeknél választottak a munkavédelmi 
képviselőt a munkavállalók.  

 
A kereskedelmi ágazatban egy reprezentatív szakszervezet – a KKeerreesskkeeddeellmmii  AAllkkaallmmaazzoottttaakk  

SSzzaakksszzeerrvveezzeettee  ((KKAASSZZ))  – javasolta a munkahelyeken képviseletét ellátó szakszervezeti tiszt-
ségviselőknek, hogy kezdeményezzék a munkavállalók körében, hogy  

 

aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  mmeeggvváállaasszzttáássaa  ttöörrttéénnjjeenn  eeggyyiiddőőbbeenn    

aa  hháárroomm--éévveennkkéénnttii  üüzzeemmii  ttaannááccss  vváállaasszzttáássssaall..  

  

  

  

  

                                                
10 Kormányjelentés – II. Munkavédelmi érdekegyeztetés  
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A kétféle képviselet megválasztása nneemm  mmiinnddiigg  ttöörrttéénnhheett  

eeggyyiiddőőbbeenn, mivel a Munka Törvénykönyve szabályai szerint or-
szágosan azonos időpontban megrendezett üzemi tanács vá-
lasztásokat első alkalommal 1993-ban tartották, míg a munkavé-
delmi képviselők első választása 1994-ben történt, mivel ebben 
az évben lépett hatályba a munkavédelmi törvény  (Az üzemi ta-
nács mandátuma három évre, a munkavédelmi képviselőké négy 
évre szól.) 
 

11999988..  vvoolltt  aazz  aazz  eellssőő  „„iiddeeáálliiss””  éévv, amikor az üzemi tanács és a munkavédelmi képviselők 
választása egyidőben történt, a következő években csak akkor, ha a megválasztott képviselőket 
kell pótolni.  

  

MMuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőkk  sszzáámmaa  mmeeggyyéénnkkéénntt::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22001100. megint egy ilyen iiddeeáálliiss  éévv lesz, ősszel, amikor is az üzemi tanácsok, és a 2006-ban 

megválasztott munkavédelmi képviselők mandátuma lejár, a munkavállalók egyszerre választ-
hatják meg részvételi (participációs) és munkavédelmi jogaik képviseletét ellátó munkatársaikat. 
A választás szabályai a Munka Törvénykönyvében találhatók, néhány speciális szabályt a mun-

                                                
11 2007−ben – felhasználva az üzemi tanács választások adta lehetőséget  − ott választottak a munkavállalók mun-

kavédelmi képviselőt, ahol lejárt a képviselők mandátuma, vagy eddig még nem választottak munkavédelmi képvise-
lőt 

Megye 

2004. 2007.11 

Munkahelyek 
száma, ahol 

munkavédelmi 
képviselőt vá-

lasztottak 

Választott 
képviselők 

száma 

Munkahe-
lyek száma, 
ahol munka-
védelmi kép-

viselőt vá-
lasztottak 

Választott 
képviselők 

száma 

Baranya 6 10   

Bács-Kiskun 19 31 7 8 

Békés 8 8     

Borsod-Abaúj-Zemplén 9 9 7 7 

Csongrád 9 15 2 2 

Fejér 5 5 1 1 

Győr-Moson-Sopron 3 3     

Hajdú−Bihar 8 12 7 7 

Heves 3 3 2 2 

Jász-Nagykun-Szolnok 10 12 2 2 

Komárom-Esztergom 7 10     

Nógrád 6 9 5 6 

Pest 
 

     

Somogy 13 21     

Szabolcs-Szatmár-Bereg 7 17     

Tolna 6 12     

Vas 8 8     

Veszprém 5 5     

Zala 5 5     

Budapest 9 59 5 7 

Összesen 146 254 38 42 
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kavédelmi törvény is tartalmaz, ezeket részleteztük a VVÉÉDDDD  MMAAGGAADD (Munkavédelem a keres-

kedelemben) kkéézziikköönnyyvv eellssőő  kkiiaaddáássáábbaann.  
 
Reméljük, hogy minden munkahelyen, ahol a feltételek biztosítottak, a munkavállalók választa-

nak üzemi tanácstagokat és munkavédelmi képviselőket! A KKAASSZZ – az előzőekhez hasonlóan – 

mmiinnddeenn  sseeggííttssééggeett  mmeeggaadd  sszzóóbbeellii  ééss  íírráássooss  iissmmeerrtteettőőkk  ffoorrmmáájjáábbaann.. 
12 

 

55..  SSppeecciiáálliiss  kkeerreesskkeeddeellmmii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ggoonnddookk  
 

Jóllehet a kereskedelemben kevés a  hhaalláállooss  bbaalleesseetteekk  sszzáámmaa, de néhány eset – függetle-
nül attól, hogy melyik ágazatban történt − rávilágít arra, hogy bizony ezek az esetek megtörtén-
hetnek 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 le-
tette 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 se-
gédkező 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 ün-

nepek előtt az ellenőrzések során azt tapasztalják, hogy ssookk  mmuunnkkáállttaattóó  mmeeggsszzeeggii  aa  

ttáárroollááss  sszzaabbáállyyaaiitt (túlzsúfolt a rakodótér, a raktár). NNeemm  eelllleennőőrrzziikk rreennddsszzeerreesseenn 
a targoncák állapotát, ezért nem veszik észre a rögzítő félek hibáit, hogy a munkavállalók „kiik-
tatják” a kulcsos indító készülékeket (a könnyebb indítás érdekében), hogy nem működnek a 
hangjelző készülékek.  
 

Szintén a ttaarrggoonnccaa  „„vviillllaa--áággaaii””  ookkoozzttaakk  hhaalláállooss  bbaalleesseetteett egy raktárban 2005-ben:  
 
A 4 m magas, könnyűfém-szerkezetes műtrágya raktárban targoncával rakodást végez-
tek. 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 tetőszerkeze-
tet, amibe beleakadt, jobbra eltolta a villaág tetejét, aminek következtében a targonca bo-
rulni kezdett. A targoncavezető leugrott, majd a villaágak irányában elkezdett szaladni. A 
lendülettől előre esett és a villaág a dereka magasságában ráesett. Sérüléseibe még az-
nap belehalt.  
 

Mint ismeretes, a munkáltatók alapvető munkavédelmi kötelezettsége, hogy munkavédelmi 

szempontból „átvilágítsák” a tevékenységüket, azaz éérrttéékkeelljjéékk  aa  kkoocckkáázzaattookkaatt. Ez azt is je-

lenti, hogy a munkáltató kötelezettsége felmérni, mmiillyyeenn  vveesszzééllyyeess  aazz  aa  tteevvéékkeennyysséégg,,  aammee--

llyyeett  nnáállaa  ffoollyyttaattnnaakk. Ezt kell tennie minden munkáltatónak, aki kereskedelmi vállalkozást mű-

ködtet, munkavállalókat alkalmaz.  

                                                
12 a KASZ honlapján – www.kasz.hu – most is megtalálhatók a munkavédelmi képviselőválasztás eljárásának doku-

mentálásához szükséges iratok  (Szakmai segítségnyújtás menüpont alatt) 

http://www.kasz.hu/
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Ha végigtekintjük, hogy mmiillyyeenn  ttéénnyyeezzőőkk  mműűkkööddnneekk  kköözzrree egy−egy munkabiztonságot meg-
ingató veszély kialakulásában, azt is megláthatjuk, hogy milyen speciális munkavédelmi helyzet 
az, amihez a kereskedelmi munkavállalóknak és munkáltatóknak alkalmazkodniuk kell.  

 
 TTiippiikkuuss  kkeerreesskkeeddeellmmii  mmuunnkkaabbaalleesseett  ookkoozzóójjaa a használatos munka-
eszközök 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 használ-
ják), és mivel leggyakrabban nagyon rossz műszaki állapotban vannak, a balesetek 

oka többnyire maga a létra, de nem egyszer a hheellyytteelleenn  hhaasszznnáállaatt is.   
 

Ugyancsak sok balesetet okoznak a gépekben a vvééddeelleemm  nnééllkküüllii,,  ffoorrggóó  aallkkaattrréésszzeekk, és né-
hány esetben a felszálkásodó felületek okoznak sérülések.  
 

Ha áárruuvvaall  ttúúllzzssúúffoollttaakk  aa  rraakkttáárraakk, ha figyelmetlen volt az a munkatársunk, aki 
elhelyezte azokat − máris kész a munkabaleset, a tárgyak a legkisebb mozdulatra 
ránk eshetnek.  

A kkéénnyyeellmmeettlleenn  mmoozzdduullaattookk  ééss  kkéénnyyeellmmeettlleenn  tteesstthheellyyzzeetteekk rendkívül ve-
szélyesek, hiszen ezek számos esetben azonnal nem érzékelhető sérülés, meg-
betegedés okozói, figyelmen kívül hagyásuk évek múlva jelentkező tüneteket és 

nem egyszer orvosolhatatlan elváltozásokat okozhatnak. Kényelmetlen mozdulatokat okozhat 

egy ttúúll sszzűűkk munkavégzési hheellyy (pl. egy szűk pénztárfülke, információs pult, stb.), vagy egy 

mmeeggbboottllááss, mmeeggccssúússzzááss, rroosssszz eeggyyéénnii mmóóddsszzeerr (pl. egy mindig azonos módon ismétlődő 

mozdulatsorban lévő hibát annak észlelése után sem iktatja ki), vagy egy rreennddeettlleenn, eellhhaannyyaa--

ggoolltt mmuunnkkaahheellyy. (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 mun-

kavállalók tipikus munkavégzési körülményeként nyilván tartott vváállttoozzóó mmuunnkkaahheellyyeett.      
 

Az alábbi tényezőket fizikai tényezőként említjük, ezek többsége nneemm  jjeelllleemmzzőő  vveesszzééllyy--

ffoorrrrááss  aa  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn,, sőt van, amelyik nem is fordul elő ebben az ágazatban, de a tel-
jesség kedvéért érdemes megemlíteni ezeket:  

– villamos hháállóózzaattookk és berendezések, hordozható vviillllaammooss mmuunnkkaaeesszzkköözzöökk 

– villamos ffööllddkkáábbeelleekk és légvezetékek 

– elektromos zárlat, eelleekkttrroommoossssáágg okozta tűz vagy robbanás 

– eelleekkttrroosszzttaattiikkuuss feltöltődés 

– elektromágneses ssuuggáárrzzááss vagy tér, rréésszzeeccsskkeessuuggáárrzzááss 

– zzaajj, iinnffrraa- és uullttrraahhaanngg, lléézzeerreekk használata 

––  nneemm  megfelelő  mmuunnkkaahheellyyii  vviilláággííttááss    
– mmeecchhaanniikkaaii  rezgés (például kéziszerszámok, járművek) 

– sszzeennnnyyeezzeetttt munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok) 

– ttúúllnnyyoommááss alatt vagy kis nyomásban végzett munka 

– kkeeddvveezzőőttlleenn iiddőőjjáárráássii feltételek 

– vvíízzeenn vagy vvíízz aallaatttt végzett munka 
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Az alábbi ffiizziioollóóggiiaaii,  iiddeeggrreennddsszzeerrii  és  ppsszziicchhééss  ttéénnyyeezzőőkk közül a legtöbb 

jelen van a kereskedelemben is, és legtöbbször ssttrreesssszzoorrkkéénntt
13.   

 
Munkajogi ügyekben jogi segítséget kérő kereskedelmi munkavállalók gyakran 

panaszkodnak, hogy ttúúllhhaajjsszzoollttaakk, hogy vezetőik velük való bánásmódját eell--

vviisseellhheetteettlleennnneekk tartják, tteessttii ppaannaasszzaaiikk (fájdalmak, rosszul létek, stb.) aka-
dályozzák őket a munkában. Leggyakrabban ezen panaszok mögött okként ott 
találjuk  

 

– a nneehhéézz testi munkát  

– nnaaggyy kkoonncceennttrráácciióótt igénylő munkát 

– túl iinntteennzzíívv vagy eeggyyhhaannggúú munkát  

– ééjjsszzaakkaaii munkát 

– eeggyyeeddüüll vagy eellsszziiggeetteelltteenn végzett munkát 

– személyek ffeennyyeeggeettéésseeiitt, ttáámmaaddáássáátt (erőszak) 

– a feladatok, munkafolyamatok vagy mmuunnkkaavvééggzzééss  sszzeerrvveezzééssii  hhiiáánnyyoossssáággáátt, össze-
hangolatlanságát, tisztázatlanságát vagy áttekinthetetlenségét, túl sok vagy túl kevés in-
formációt  

– eemmbbeerrii  kkaappccssoollaattii  ttéénnyyeezzőőkkeett (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 ookkttaattááss  hhiiáánnyyáátt, melyet persze más ágaza-
tokban is jellemzőnek talált a munkaügyi ellenőrzés. Hasonlóan a többi ágazathoz, a keres-

kedelemben is sokszor hiányoznak a megfelelő, a munkakör betöltéséhez szükséges aall--

kkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaattookk, és bizony sokszor hiányoznak a még oly kevés vvééddőőeesszzkköözzöökk 
is. 

 
De ugyancsak gyakori hiba – és ezáltal gyakori veszélyforrás is − az  
 

– eeggéésszzssééggüüggyyii vviizzssggáállaatt hiánya (pl. éjszakai munkát végző munkavállalók esetében) 

– az üüzzeemmeelltteettééssii ddookkuummeennttáácciióó hiánya vagy hiányossága 

– műszaki tartalmú időszakos ffeellüüllvviizzssggáállaatt hhiiáánnyyaa vagy hiányossága 

– eellssőősseeggééllyynnyyúújjttááss hiányossága 
 

A kereskedelemben van két olyan ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss, amelyeket tény-
legesen jellemzőnek mondhatunk:  
 

– mmoozzggáásssszzeerrvvii  mmeeggbbeetteeggeeddééss (hát- illetve derékfájdalom, gerincsérv) 

– aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz (amelyet nagyon sokszor nem így diagnosztizálnak, de alapo-
sabb vizsgálat kimutatja, hogy a betegség oka valójában a stressz) 

 
 
 
 
 

                                                
13 a munkahelyi stresszről  és a mozgásszervi megbetegedésekről a későbbiekben külön fejezetben szólunk 
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IIII..  AA  MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMM  KKOONNKKRRÉÉTT  GGYYAAKKOORRLLAATTAA  AA  KKEERREESSKKEEDDEELLMMII  EEGGYY--

SSÉÉGGEEKKBBEENN  
 

Európában a váz- és izomrendszeri problémák (musculoskeletal disorders, MMSSDD-k) jelentik a munkához 

kapcsolódó leggyakoribb problémát. Az Európai Unió munkavállalóinak közel 2244%%--aa  sszzeennvveedd  hhááttffáá--

jjáássttóóll,,  és 2222%%--uukk  ppaannaasszzkkooddiikk  iizzoommffáájjddaallmmaakkrraa.  
 

Az EEuurróóppaaii  MMuunnkkaahheellyyii  BBiizzttoonnssáággii  ééss  EEggéésszzssééggvvééddeellmmii  ÜÜggyynnöökksséégg (an-

gol rövidítése: OOSSHHAA, magyar népszerű elnevezése: BBiillbbaaoo-i ÜÜggyynnöökksséégg) is 
foglalkozott a munkahelyen végzett kézi tehermozgatáshoz társuló veszélyekkel 

és kockázatokkal. Megállapították, hogy a tehermozgatás két fajtája – a kkéézzii  ééss  

aa  ggééppii  tteehheerrmmoozzggaattááss – közül az előbbi (kézi) módon mozgatják meg a különböző súlyú ter-
heket az európai munkavállalók mintegy harmada.  
 
Magyarországon a  

  

kkéézzii  aannyyaaggmmoozzggaattááss  kköözzbbeenn  ttöörrttéénniikk  ccssaakknneemm  mmiinnddeenn    

hhaarrmmaaddiikk  bbaalleesseett!! 
 

 
 

Az Ügynökség ún. NNeemmzzeettii FFóókkuusszzppoonnttookkaatt hozott létre, ez az ÜÜggyynnöökksséégg  hhaazzaaii  IIrrooddáájjaa, 
honlapja elérhető:  

http://osha.europa.eu/fop/hungary/hu/ 
 

Érdemes „lapozgatni”, mivel az EEUU--OOSSHHAA  hhoonnllaappoonn össze vannak gyűjtve a helyes gyakorla-
tokra vonatkozó információk és példák, amelyek a következő típusokra oszthatók:  
 

– felügyeleti hatóságok és más szervek úúttmmuuttaattóóii és iirráánnyymmuuttaattáássaaii 
– eesseettttaannuullmmáánnyyookk  

– a munkahelyi kockázatok megelőzését célzó bbeeaavvaattkkoozzááss bbeemmuuttaattáássaa 

– tteerrmméékkiissmmeerrtteettőő (fizikai, kémiai és biológiai tényezők, a munkahelyen használható 
egyéni védőeszközök, munkagépek és eszközök) 

– nemzeti vagy nemzetközi szabványügyi szervezetek által kidolgozott néhány sszzaabbvváánnyy  

– eelllleennőőrrzzőő lliissttáákk (például munkahelyi szintű ismétlődő tevékenységek)  

– aaddaattllaappookk (például veszélyes anyagokra és zajos berendezésekre vonatkozóan) 

– eemmlléékkeezztteettőőkk vagy zzsseebbkköönnyyvveekk, munkahelyi használatra szánt kkééppzzééssii iinnffoorrmmááccii--

óókk (például munkavállalóknak szóló oktatófilm a kézi tehermozgatásról) 
 

Az MMSSDD kialakulására, veszélyeire hívta fel a figyelmet a 22000077..  éévvii  eeuurróóppaaii  kkaammppáánnyy  témája: 

 

„„LLeeggyyeenn  kköönnnnyyeebbbb  aa  tteehheerr””14
 

 

Az MMSSDD 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! 

http://osha.europa.eu/fop/hungary/hu/
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A Bilbao-i Ügynökség jelentése szerint az MMSSDD által a kkéézzii  mmuunnkkáátt  vvééggzzőőkk  aa  lleeggvveesszzéé--

llyyeezztteetttteebbbbeekk, akár szakképzettek, akár szakképzetlenek. 
 

A ffeellssőő  vvééggttaagg megbetegedései inkább a nnőőkkeett((!!)) 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 iiddőősseebbbb európai dolgozók több MMSSDD 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 ttöölltt hhoosssszzaabbbb  

iiddőőtt  MMSSDD--vveesszzééllyyeess  hheellyyeezzeetteekkbbeenn  ddoollggoozzvvaa..  A másik jellemző ok, hogy 

a munkát általában ffiiaattaall  és  eeggéésszzssééggeess  fféérrffii  ddoollggoozzóókk  sszzáámmáárraa  tteerrvveezziikk meg  
 

A bbiizzoonnyyttaallaann állású dolgozók, mint például hhaattáárroozzootttt iiddőőrree szóló, vagy mmuunnkkaaeerrőő--

kkööllccssöönnzzőő  ccééggeekk általi sszzeerrzzőőddéésssseell rreennddeellkkeezzőőkk jelentősen többet vannak kitéve ismétlődő 
munkának és fájdalmas/fárasztó munkavégzési helyzeteknek. 
 
A kereskedelem mindennapjaiban a munkavégzés során vannak megkerülhetetlenül elvégzen-

dő, veszéllyel járó feladatok. Vannak olyan mműűvveelleetteekk, amelyeket aauuttoommaattiikkuussaann 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 aauuttoommaa--

ttiikkuussaann  vvééggzzeetttt  mmuunnkkaa  ssoorráánn – sokszor a fokozott figyelem hiányában – történhetnek bal-

esetek, vagy hosszantartó sérülések „szerezhetők” – pl. az MMSSDD 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 ttee--

hheerrcciippeellééss.  
 

11..  AA  hheellyyeess  tteehheerrcciippeellééss  sszzaabbáállyyaaii  
a kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss = egy vagy több munkavállaló által végzett tevékenységek egyike, 
azaz a teher 

– felemelése 
– lerakása 

– tolása 
– húzása  

– hordása  
– mozgatása 
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A kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss  könnyen okozhat hhááttsséérrüülléésseekkeett (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 áállllaappoottrroommlláássaa, és ennek következtében fellépő és halmozottan jelentkező 

eellvváállttoozzáássookk, pl. deréktáji fájdalom illetve 

– aakkuutt sséérrüülléésseekk, például balesetekből származó vágások vagy törések 
léphetnek fel. 
 

Az alábbi mmuunnkkaavvééggzzéésssseell  kkaappccssoollaattooss  ttéénnyyeezzőőkk okozhatnak elváltozásokat, megbetege-
déseket:  

– rroosssszz testtartás(!)   

– gyakran iissmmééttllőőddőő mozdulatok 

– kézi eerrőőkkiiffeejjttééss 

– a kéz és kar vviibbrráácciióójjaa  

– a testszöveteket érő közvetlen mmeecchhaanniikkaaii nnyyoommááss 

– hhiiddeegg munkakörnyezet 

– a munka sszzeerrvveezzéésséénneekk milyensége  

– dolgozó által a munka megszervezéséről alkotott ffeellffooggááss (pszicho-szociális munkaté-
nyezők) 

 

A hhááttsséérrüüllééss kockázata nő, ha a tteehheerr 

ttúúll  nneehhéézz:: nincs meghatározott biztonságos súlykorlát – egy 20-25 kg-os súly fel-
emelése a legtöbb ember számára nehéz 

– ttúúll  nnaaggyy:: ha a teher nagy, az emelésre és hordásra vonatkozó alapszabá-
lyokat – azaz hogy a terhet a testhez a lehető legközelebb tartsuk – nem le-
het betartani; az izmok így hamarabb kifáradnak; 

– nneehheezzeenn  ffoogghhaattóó  mmeegg:: ez a tárgy megcsúszásához vezethet, és balese-
tet okozhat; az éles szélű vagy veszélyes anyagokat tartalmazó terhek a 

munkavállalók sérülését idézhetik elő 

– nniinnccss  eeggyyeennssúúllyybbaann  vvaaggyy  iinnssttaabbiill:: ez az izmok egyenetlen terheléséhez és fáradt-
sághoz vezet, mivel a tárgy súlypontja messze esik a munkavállaló testének középpont-
jától 

– nneehheezzeenn  hhoozzzzááfféérrhheettőő:: nagyobb izomerőt igényel, ha kinyújtott karral vagy a törzs haj-
lításával vagy csavarásával kell a teherért nyúlni 

– formája vagy mérete eltakarja a munkavállaló látóterét, így növeli a megcsú-
szás/megbotlás, az esés vagy az ütközés lehetőségét 

 

ha a mmuunnkkaavváállllaallóó 

– hhííjjáánn van tapasztalatnak, a képzésnek és feladatai ismeretének 

– éélleettkkoorraa miatt megnő a hátsérülés kockázat, mivel a tapasztalatok szerint a deréktáji 
problémák kockázata az életkorral és a munkában eltöltött évek számával nő 

– ffiizziikkaaii mméérreetteeii − magasság, testsúly − és képességei – erő − megnövelik a tehercipe-
lés hatásait 

– már korábban is észlelt hhááttffáájjáássookkaatt 
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Milyen ttüünneetteekk utalnak hhááttsséérrüüllééssrree?  
 

– elsősorban a ggeerriinncc és a mellette levő lláággyyrréésszzeekk sséérrüüllééssee (húzódása, szakadása, 
bevérzése),  

– ennek nyomán tartósan fennmaradó kkóórrooss áállllaappoottoott okozó bbeetteeggsséégg kialakulása 

––  ddeerréékkttáájjii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk    
 

A deréktáji megbetegedések közé tartoznak a ccssiiggoollyyáákk kköözzööttttii ppoorrcckkoorroonnggookk problémái, 

mint például a sséérrvveekk és ccssiiggoollyyaatteesstt eellőőrreeccssúússzzáássaa,,  iizzoomm- és lláággyysszzöövveett sérülések. Vizs-

gálatok kimutatták, hogy egészséges hát esetében a tteerrmméésszzeetteess öörreeggeeddééssii ffoollyyaammaatt mel-

lett a mmuunnkkaahheellyyii (ergonómiai) ttéénnyyeezzőőkk is hozzájárulhatnak a deréktáji megbetegedésekhez, 
vagy felgyorsítják a már sérült hátban meglevő elváltozásokat.  
 

A rroosssszz eerrggoonnóómmiiaaii mmuunnkkaattéénnyyeezzőőkk 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 rröönnttggeenn−−  ééss  eeggyyéébb  ffeellvvéétteelleekk, és így 
kiderülhetnek pl. a csigolyák közti porckorongok megbetegedései, de az izom-

szövetek, lágyszövetek elváltozásai, sérülései nagyon nneehheezzeenn ddeerríítthheettőőkk 

ffeell.  
 

Ahhoz, hogy az előzőekben felsorolt sérülések, megbetegedések illetve ezek kialakulásának 

kkoocckkáázzaattaa ccssöökkkkeennjjeenn, többféle sszzeemmééllyyii és ttáárrggyyii, mmuunnkkaakköörrnnyyeezzeettii, vvaallaammiinntt  sszzeerrvvee--

zzééssii  feltételek  megléte szükséges.15 
 

SSzzeemmééllyyii feltételek:  
– egészségügyi alkalmasság, megfelelő életkor 
– a munkavédelmi, speciálisan a szállításra vonatkozó előírások ismerete 

 

TTáárrggyyii feltételek:  
– megfelelő segédeszköz igénybevétele (emelőgépek) 
– megfelelő védőeszközök használata 

 
 

MMuunnkkaakköörrnnyyeezzeettii feltételek:  
– megfelelő padozat és világítás 
– ideális beltéri méretek 
– megfelelő méretű közlekedési folyosók 

 

SSzzeerrvveezzééssii feltételek:  
– megfelelő létszám a tevékenység biztosításához 
– csoportos munkavégzés esetén a munkatevékenységet jól ismerő, megfelelő tulajdonsá-

gokkal 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 bbee  kkeellll  ttaarrttaannii  aazz  aannyyaagg--

mmoozzggaattááss  lleeggffőőbbbb  sszzaabbáállyyaaiitt..  
 

A kézi anyagmozgatás legfőbb szabályait az eellssőőssoorrbbaann  hhááttsséérrüülléésseekk  kkoocckkáázzaattáávvaall  jjáárróó  

kkéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss  mmiinniimmáálliiss  eeggéésszzssééggii  ééss  bbiizzttoonnssáággii  kköövveetteellmméénnyyeeiirrőőll  sszzóóllóó  

2255//11999988..  ((XXIIII..2277..))  EEüüMM  rreennddeelleett tartalmazza.  
 

AA  rreennddeelleett  ttaarrttaallmmaazz  kkéétt  ffoonnttooss  mmeegghhaattáárroozzáásstt  iiss::    
 
Kézi tehermozgatás:  

Olyan terhek, egy vagy több munkavállaló által történő szállítása, tartása - beleértve azok 
felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, továbbítását vagy mozgatását -, ame-
lyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavál-
lalóknak - különösen - hátsérülést okozhatnak; 

Hátsérülés:  
Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, be-
vérzése), 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 11..sszz..  mmeelllléékk--

lleettéébbeenn rrööggzzíítteetttt  ttéénnyyeezzőőkk  ffiiggyyeelleemmbbee vvéétteelléévveell a lehető legkisebb mértékűre szorítsa a 
kézi tehermozgatás eseteit.  

 

KKéézzii  tteehheerrmmoozzggaattááss – különösen súlyos terhek kézi mozgatása – esetén a 
munkáltató a munkavégzés helyeit – amennyiben ez lehetséges – oly mó-

don alakítja ki, hogy az ilyen kézi anyagmozgatás feltételei a lleeggbbiizzttoonnssáá--

ggoossaabbbbaakk és az eeggéésszzssééggrree  áárrttaallmmaattllaannookk  lleeggyyeenneekk. A munkáltatónak 
ehhez a munkavégzés megkezdése előtt fel kell mérnie az adott munka jel-
legének megfelelő egészségügyi és biztonsági követelményeket, és különö-
sen a teher jellemzőit; továbbá megfelelő intézkedések megtételével a lehe-

tő legkisebbre csökkentenie kell a munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát. Ehhez 

nyújt segítséget a rendelet 2. sz. melléklete, amely tartalmazza azokat az eeggyyéénnii  kkoocckkáázzaattii  

ttéénnyyeezzőőkkeett, amelyeket a munkaköri alkalmasság orvosi véleményezésekor a foglalkozás-
egészségügyi szolgálat, illetve a munka elrendelésekor a munkáltató figyelembe vesz.  
  
Mindezek mellett a munkáltató kötelessége, hogy tájékoztassa a munkavállalókat – a munkavé-
delmi törvény erre vonatkozó előírásai16 szerint a teher súlyáról (tömegéről), egyenlőtlen teher-
eloszlás esetén a súlypontról vagy a teher legnehezebb oldaláról. Különösen fontos a munkavé-
delmi képviselők tájékoztatása és oktatása, továbbá konzultáció biztosítása, ha olyan tevékeny-
séget 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 megváltoz-
nak, 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) bekez-
dés)  
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A rendelet 11..  ééss  22..  sszz..  MMeelllléékklleetteeii  oollyyaann  ttéénnyyeezzőőkkeett  vveesszz  sszzáámmbbaa, amelyek figyelembe vé-
tele elengedhetetlen ahhoz, hogy a munkáltató helyesen alkalmazza a hátsérülések kockázatá-
val 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 elhelyezésé-

re, vagy a törzs hajlításával vagy elfordításával lehet tartani, illetve mozgatni, 

- körvonalai (felszíne) vagy halmazállapota (állaga) miatt valószínű, hogy a munkavállaló sérülését okozza ütkö-

zés 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, Sheuermann-

betegség, 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 figyel-

met kell fordítani. 

 

 

Rendkívül nagy szükség van arra, hogy a munkavállalók, akik terheket mozgatnak, elsajátítsák a 

mmeeggffeelleellőő  aannyyaaggmmoozzggaattáássii  tteecchhnniikkáákkaatt, melyeket az egyes mozgatási feladatokhoz terve-
zetten 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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  AAzz  eemmeellééss  ssppeecciiáálliiss  sszzaabbáállyyaaii  
 

A teher emelése előtt mmeegg  kkeellll  tteerrvveezznnii a feladatot, és fel kell rá készülni: 

– tudni kell, hogy honnan hhoovvaa kkeellll eemmeellnnii a terhet 

– iissmmeerrnnii kkeellll a tteerreeppeett, és meg kell róla győződni, hogy ahol ezt a feladatot végzi a 
munkavállaló − akadálymentes legyen 

– a terhet jjóóll kkeellll megragadni, mmeeggffooggnnii 
– meg kell győződni arról, hogy a munkavállaló keze, a teher és az esetleges fogantyúk nnee  

lleeggyyeenneekk  ccssúússzzóóssaakk 

– ha a munkavállaló valaki mással együtt emeli, mmiinnddkkeetttteenn lleeggyyeenneekk ttiisszzttáábbaann a fel-
adattal, mielőtt elkezdik. 

 

A teher emelésekor a kköövveettkkeezzőő  tteecchhnniikkáátt  aajjáánnllootttt  kköövveettnnii:  
 

– LLáábbaaiitt helyezze a teher két oldalára úgy, hogy a tteessttee a tteehheerr fföö--

llöötttt legyen (ha ez nem kivitelezhető, törekedjen arra, hogy a teste 
a lehető legközelebb kerüljön a teherhez)! 

 

– Emeléskor hhaasszznnáálljjaa a lláábbiizzmmaaiitt! 
 

– EEggyyeenneessííttssee ki a hhááttáátt!! 
 

– EEggyyeenneess, lleeffeelléé fordított kkaarrookkkkaall emelje fel és vigye a terhet! 
 

– A tteerrhheett húzza a testéhez a lehető lleeggkköözzeelleebbbb 
 
 

A hát ccssaavvaarráássáátt és hhaajjllííttáássáátt eell kkeellll kkeerrüüllnnii! 
 
 

TToollááss  ééss  hhúúzzááss  
 

– a tolást és húzást a tteesstt  ssaajjáátt  ssúúllyyáávvaall  vvééggeezzzzee; toláskor ddőőlljjöönn eellőőrree, húzáskor 

ddőőlljjöönn hhááttrraa 

– bbiizzttoossaann  áálllljjoonn a talajon, hogy előre/hátra tudjon dőlni 

– kkeerrüülljjee a hát csavarását és hajlítását 

– az anyagmozgató eszközöknek lleeggyyeenn  ffooggaannttyyúújjaa/markolata, hogy a kezével erőt tud-
jon kifejteni 

– aa  ffooggaannttyyúú  aa  vváállll  ééss  aa  ddeerréékk  mmaaggaassssáággaa  kköözzöötttt  lleeggyyeenn, hogy megfelelő, nem meg-
terhelő testtartással tudja tolni/húzni 

– az anyagmozgató eszközöket tartsák jól karban, hogy a kkeerreekkeekk  mméérreettee megfelelő le-

gyen, és aakkaaddáállyymmeenntteesseenn guruljanak 
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– a ppaaddllóó kkeemméénnyy, eeggyyeennlleetteess és ttiisszzttaa legyen. 
 

A fogantyú magasságának megváltoztatása ezeken a kocsikon jjaavvííttjjaa a testtartást, és ccssöökk--

kkeennttii a ttoolláássááhhoozz szükséges eerrőőkkiiffeejjttéésstt:  
 
 

utána 

 
 
 
  

előtte         
        előtte   utána 

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

kk))  AAzz  eeggyy  ééss  ttööbbbbsszzeemmééllyyeess  aannyyaaggmmoozzggaattááss  sszzaabbáállyyaaii::  
 

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

– nagy tömegű terheket csak lassú, egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni 

– a terhet mindig eeggéésszz tteennyyéérrrreell megmarkolva lehet megfogni 

– a teher kköözzééppppoonnttjjaa a legközelebb legyen a testhez 

– a terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vváálllloonn, vagy a 

hhááttoonn kell szállítani 

– a teher lerakás előtt meg kell győződni arról, hogy az bbiizzttoonnssáággoossaann lleeffeekktteetthheettőő 

– ajánlatos a lerakási helyre előzetesen aallááttéétteekkeett elhelyezni, hogy ne sérüljenek 
meg az ujjak 

– hhoosssszzúú ttáárrggyyaakk (csövek, rudak, állványok, stb.) szállítását háton vagy vállon ajánlatos 

végezni úgy, hogy a tárgy elülső vége legalább 22  mméétteerrrreell a padozat ffeelleetttt legyen és 

ügyelni kell arra is, hogy a szállított tárgy nnee éérrjjeenn sszziiggeetteelleettlleenn vviillllaammooss vveezzeettéékk--

hheezz(!) 
 

– kizárólag  sszzáállllííttóó vagy rakodó eesszzkköözzzzeell lehet emelni vagy szállítani a 220000  kkgg (2 má-

zsa!) és ennél nehezebb tteerrhheekkeett!  

– hhoosssszzúú ttáárrggyyaakkaatt – segédeszköz nélkül – ttööbbbbeenn úgy szállíthatnak, ha  

– a szállítást végzők eeggyy oollddaalloonn helyezkednek el, méghozzá magasság 
szerinti sorrendben 

– az iirráánnyyííttóó személy a sor végén áll 

– szállítás előtt eeggyyeezztteettiikk az útvonalat, a célpontot, a vezényszavakat 
 

A helyes tehermozgatás szabályainak mmeeggsséérrttééssee MMSSDD kialakulásához vezet, amely 

nem csupán az egyén számára jelentenek sszzeennvveeddéésstt és jjöövveeddeelleemm--kkiieesséésstt, de 

a vállalkozások és a nemzetgazdaság számára is kkööllttssééggeekkkkeell járnak. Bár az MMSSDD 
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minden munkavállalót érinthet, a munkahelyi feladatok értékelésével, megelőző intézkedések 
bevezetésével és ezen intézkedések tartós hatékonyságának ellenőrzésével mégis megelőzhe-
tők. 
 

A hheellyyeess anyagmozgatás (tehercipelés) a kereskedelemben is oda vezethet, hogy ccssöökkkkeenntt--

hheettii a sérüléseket, a megbetegedéseket, és így a munkából kieső napok számát, sőt elősegít-

hetik, a legnagyobb szolgáltatási ágazat munkavállaló nnee  kkeerrüülljjeenneekk  kkii  iiddőő  eellőőtttt a munkaerő-
piacról.  
 

Ennek érdekében nemcsak a munkavállalók, de mmaagguukk a mmuunnkkáállttaattóókk iiss  ssookkaatt  tteehheettnneekk, a 
megfelelő tárgyi feltételek megteremtésével, a helyes ergonómia szerint szervezett munkával, a 
munkavégzéshez szükséges munkakörülményekkel.  Mindezt meg kell előznie a minden mun-
káltató számára kötelező, a saját tevékenység specialitásaihoz igazodó „kockázatfelmé-
rés”−nek.  
 
Megjegyezzük, hogy a munkaügyi Közlöny 2006. évi 4. számában az Országos Munkavédelmi 

és Munkaügyi Főfelügyelet közzétette a ”MMuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeelleetteekk  eeggyyüütttteess  úúttmmuuttaattáá--

ssaa  aa  mmuunnkkaahheellyyii  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss  vvééggrreehhaajjttáássááhhoozz””  cc..  ddookkuummeennttuummoott, amely sok 
segítséget nyújt a munkáltatóknak a munkahelyi kockázatértékeléssel kapcsolatos feladataik 
végrehajtásához18  

                                                
18

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



22..  AA  mmuunnkkaavváállllaallóó  eeggéésszzssééggéétt,,  tteessttii  ééppssééggéétt  vvééddőő  ggééppeekk  ééss  eesszzkköözzöökk    

A munkavégzés során a munkavállaló mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkeett használ, illetve – ha szükséges, 

egyéni vvééddőőeesszzkköözzöökkeett visel munkavégzés közben.  
 

A kereskedelemben használt mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkrree is vonatkozó szabályokat részletesen 

ismertettük a VVÉÉDDDD  MMAAGGAADD kézikönyv első részében, ezért főbb szabályokat ismertet-

jük csak és bbőővveebbbbeenn ismertetjük a vvééddőőeesszzkköözzöökkkkeell kapcsolatos szabályokat.  
 
 

ll))  KKéézzii  sszzáállllííttóóeesszzkköözzöökk    
 
Az előző fejezetben részletesen taglaltuk a segédeszköz nélküli anyagmozgatás szabályait, 
ahol is ismertettük az alkalmazható és ajánlott technikákat és az anyagmozgatásnál betar-
tandó szabályokat.  
 
Vannak olyan helyzetek és elvégzendő munkafeladatok, amelyekhez mindenképpen igénybe 

kell venni eszközöket is, melyek között vannak eeggyysszzeerrűűbbbb  sszzáállllííttáássii  eesszzkköözzöökk és vannak 

bboonnyyoolluulltt  ggééppeekk is.   
 
 

EEggyysszzeerrűűbbbb szállítási eszközök az  
 

eeggyy− és kkééttkkeerreekkűű ttaalliiccsskkáákk     
 

a kkéézzii ttaarrggoonnccáákk (az ún. molnártargoncák, vagy molnárkocsik),  
 
 
 

a ccssúússzzddáákk, a llééttrráákk    

  

            

      

  

  
Általában ezeket az egyszerűbb szállítási eszközöket használják Magyarországon, az eset-

leg előforduló más eszközök többnyire a ggééppeessííttéésssseell fejlődtek ki, és nem elterjedtek.  
 

Az egyszerűbb szállítási eszközök hhaasszznnáállaattáánnaakk ffőőbbbb sszzaabbáállyyaaii::  
 

––  úgy kell elhelyezni a szállítandó tárgyakat, hogy azok nnee  eesssseenneekk  llee  

– a rakomány  nnee  zzaavvaarrjjaa  a kilátást!   

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

– a HASZNÁLATI UTASÍTÁST bbee  kkeellll  ttaarrttaannii!!  (pl. ha a szállítóeszközt vonórúddal 
látták el, akkor húzni kell, egyéb esetben a szállítóeszközt tolni kell 

– a ccssúússzzddáákk  esetében ügyelni kell arra, hogy ha a lleejjttőősszzööggeett rosszul választjuk 

meg, a súrlódás nem megfelelő lesz és ezért a teher vvééggsseebbeessssééggee túl nnaaggyy lesz, 

ami rendkívül balesetveszélyes. Ugyanakkor kkiiss vvééggsseebbeesssséégg miatt a teher meg-
akad, a folyamat újra indítása okozhat balesetet 
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– ahhoz, hogy a csúszdát úújjrraa lehessen iinnddííttaannii, megfelelő sseeggééddeesszzkköözztt kell bizto-
sítani (vagy megfelelő állást kell kialakítani) 

– vigyázni kell arra is, hogy a csúszdák oollddaallaa megfelelően legyen kkiikkééppeezzvvee, a szál-
lítandó tárgy ki ne essen 

– ha a csúszda hhaasszznnáállaattoonn kkíívvüüll vvaann, megfelelő vvééddeellmmii eszközt (ajtó, rács,) kell 
biztosítani, hogy még véletlenül se essen be se tárgy, se ember a szabadon álló nyí-
láson (megoldás lehet az is, ha használat után a csúszdát szétszerelik)  

– olyan méretű csúszdát kell alkalmazni, hogy a vvééggéétt  iiss  bbeelláátthhaassssaa annak kezelője, 
és megfelelően felkészülhessen a tárgy fogadására 

 

mm))  GGééppii  sszzáállllííttóóeesszzkköözzöökk  
 

Ha nnaaggyyoobbbb ttöömmeeggűű (méretű, vagy súlyú) árut kell szállítani, már nem elég egy vagy két 
ember ereje, szükség van gépekre is.  
 

A ggééppeekk alkalmazása azonban mmeeggnnöövveellhheettii a bbaalleesseetteekk vveesszzééllyyéétt, az alkalmazott 

eenneerrggiiaaffoorrrráássookk (pl. villanyára), a nnaaggyyoobbbb tteelljjeessííttmméénnyy (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:  
 
 

– ggééppii meghajtású ttaarrggoonnccáákk 
       
 
 
 

 

 
 
 

– eemmeellőőaasszzttaallookk  
 
 

– sszzáállllííttóósszzaallaaggookk 
 

A ttaarrggoonnccáákkrróóll a VVÉÉDDDD MMAAGGAADD kézikönyv első részében részletesebben szóltunk, 
ezek a nagy tömegű terhek szállítására alkalmas gépek amellett, hogy csökkentik a ne-

héz fizikai munkát, elősegítik a korszerű anyagmozgatás feltételeinek kialakítását, rreenndd--

kkíívvüüll vveesszzééllyyeesseekk iiss lehetnek, ezért kezelésüket sszziiggoorrúú sszzaabbáállyyookk teljesítése mellett 
lehet csak megkezdeni és folytatni. Az a kereskedelmi munkavállaló, aki pl. a raktárban 

targoncát kezel, külön kkééppzzééssbbeenn részesül, a képzés végén sszzaakkkkééppeessííttéésstt kap (tar-
goncavezető lesz). Csak ennek birtokában szállhat targoncára! 
 

A lleeggttööbbbb bbaalleesseett a targoncával kapcsolatosan akkor következik be, ha  
 

– a nnyyoommáásssszzaabbáállyyoozzóó szelep nem megfelelően működik, legtöbbször elállítódik 

– iinnddííttóókkuullccss kkiiiikkttaattáássáávvaall indítják a targoncát 

– a ttaarrggoonnccáárróóll hiányzik a fféékklláámmppaa, a hheellyyzzeettjjeellzzőő, vviilláággííttááss, vagy más fontos al-
katrész 
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– nem működik a hhaannggjjeellzzééss 

– vviillllaarrááccss, vagy tteettőőrrááccss nem védi a targoncavezetőt a magasról leeső tárgyak ellen 

– nem megfelelő a kerekekben az aabbrroonnccssnnyyoommááss 

– hiányoznak a kköözzlleekkeeddééssii uuttaakk jjeellzzéésseeii 

– nniinnccss kkiikkééppeezzvvee a targoncát vezető személy (jogosulatlan használat!) 

 

Az eemmeellőőaasszzttaallookk  a teher ffüüggggőőlleeggeess vvoonnaallúú mmoozzggáássáátt és közben vvíízzsszziinntteess hheellyy--

zzeettbbeenn ttaarrttáássáátt végzik, ccssuukkllóóss mechanizmussal működő emelő berendezések, melyet 
szintén csak megfelelő szakképesítés birtokában lehet kezelni.  

Az emelőasztalok speciális előírása, hogy legalább 1155  ccmm  nnaaggyyssáággúú  bbeettűűkkkkeell fel kell írni 
az asztalra az alábbi szöveget:  

„Ameddig az emelőasztal nincs mechanikusan rögzítve, alá lépni tilos!” 

El kell helyezni egy, a személyek bbeellééppéésséétt mmeeggttiillttóó ppiikkttooggrraammoott is:  

 

Fel kell tüntetni továbbá a HASZNÁLATI UTASÍTÁS-ban megjelent mmoozzggaatthhaattóó tteehheerr ttöö--

mmeeggéétt, illetve azt is, ha az emelőasztal nneemm  eemmeellhheett  sszzeemmééllyyeekkeett (ki kell írni szöveggel 
vagy jelölni kell egy erre alkalmas piktogrammal)  

 

A sszzáállllííttóósszzaallaaggookk hevederes, ffoollyyaammaattooss  mműűkkööddééssűű, anyagmozgatású gépek, amelyek 

ddaarraabbáárruukk szállítására szolgálnak. A raktáron belüli szállítást általában ún. lléécceess sszzáállllííttóó--

sszzaallaaggggaall oldják meg. A legtöbb bbaalleesseetteett az okozza, ha a szállítószalag mműűkkööddééss kköözz--

bbeenn „bbeehhúúzzzzaa” a hozzáérő, ráeső tárgyakat, ezért megfelelő védelemmel (korláttal, perem-
mel) kell ellátni ezeket a berendezéseket.  

 

nn))    AA  kkeerreesskkeeddeellmmii  eellaaddóóttéérrbbeenn  hhaasszznnáállaattooss  eesszzkköözzöökk    

 

A kereskedelmi munka alaptevékenysége az áruk eladása egy mindenki számára nyitva álló 

helyiségben, az eladótérben. E tevékenység során a munkavállalók (eladók) sszzáámmooss ssppeeccii--

áálliiss vagy többnyire a mmiinnddeennnnaappookk ssoorráánn mmáássookk áállttaall is használatos eesszzkköözzzzeell  dolgoz-

nak. Ezek az eszközök annyiban bbaalleesseettvveesszzééllyyeesseekk, 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 jellem-
zője, hogy az árut a vevő előtt „fejezik be” (amennyiben ezt az áru termé-
szete ezt lehetővé teszi), vagy a vevő kérésének megfelelően darabolják 

és csomagolják (a húsáruk esetében ez nem újdonság). Mindehhez 

a legtöbbször használt eszközök a kkééss, illetve az oollllóó (számos 
egyéb eszköz közül azért emeltük ki ezeket, mert vágni és szúrni lehet velük, ezért 
nagyon balesetveszélyesek)  

A különböző célokra használt számos kés közül úúggyy  kkeellll kkiivváállaasszzttaannii, amit a munkavállaló 
használ, hogy az se a munkavállalót, se környezetét ne veszélyeztesse.  

Ha a kést ccssoommaaggoolláássookk  ffeellnnyyiittáássáárraa (kötőző zsinór elvágására, kartondobozok felvágá-

sára használják, a balesetveszélyt csökkenti, ha a pengét aauuttoommaattiikkuuss  ppeennggeevvééddőővveell lát-
ják 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 érdeké-
ben.  

Ha többféle és a munka természetéhez igazítottan éélleess  kkéésstt kell használni, gondoskodni 

kell a mmeeggffeelleellőő ttáárroolláássrróóll is (egy mágneses tartó kitűnően megfelel erre a célra), és arról, 

hogy a kést használat után aazzoonnnnaall eellzzáárrjjáákk.  

Az élelmiszer−kiskereskedelemben előírt szabályok szerint ddaarraabboollnnaakk,, illetve sszzeelleetteellnneekk 

hhúússtt, itt a műveletek elvégzésére szolgáló kkééss−−aallááttéétteekkrree vonatkozóan kell néhány alap-
vető szabályt betartani:  

– a késalátétet nem szabad a mmuunnkkaaaasszzttaall ffeellüülleettéénnééll mmééllyyeebbbbrree helyezni 

– a késalátétnek nneemm sszzaabbaadd ccssúússzzkkáállnniiaa 

– ha hhúússttőőkkéétt is kell használni, annak ssiimmáánnaakk és hhéézzaaggmmeenntteessnneekk kell lennie 
(nemcsak higiéniai okokból)  

Az oollllóótt is – mivel ez is éles, és alkalmas sérülések okozására – el kell látni ééllvvééddőő  ttookkkkaall,, 
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 sseeggééddeesszzkköözzkkéénntt  csak olyan eszköz használha-

tó, amely öönnmmaaggáábbaann  iiss  bbiizzttoonnssáággooss, mert elvágáskor mmeeggaakkaaddáállyyoozzzzaa a kötőző esz-

köz hirtelen eellppaattttaannáássáátt, kkiivváággóóddáássáátt. 

Néhány kkiissggéépp is használatos az eladótérben:  

–        sszzeelleetteellőőggéépp    −  vveennttiillááttoorr     
 

 

– az áárruu ppéénnzzttáárrhhoozz való vezetésére szolgáló sszzáállllííttóósszzaallaagg 

 

Valamennyi élelmiszeripari sszzeelleetteellőő ggéépprree vonatkozó kköözzööss sszzaabbáállyyookk:  

– az ún. kköörrkkéésseekk úgy helyezkedjenek el a gépen, hogy a kezelő végtagjai ne kerülje-

nek veszélybe, nnee  sszzoorruulljjaannaakk  bbee a gépszán részeibe (ha szános szeletelő gépet 
használnak) 

– különösen nagy a veszély, ha a sok használat miatt a kköörrkkééss  ééllee  eellvvéékkoonnyyooddiikk, sőt 

„elfogy” és a kés átmérője csökken, ennek következménye, hogy mmeeggnnőő aa  rrééss a vé-
dőburkolat és a kés éle között – ez csonkulásos balesetet okozhat! Ezért kell gyakran 
cserélni a késeket.  

––   gép vviillllaammooss  kkáábbeelleeiitt úgy kell elhelyezni, hogy nnee  bboottoolljjaannaakk  eell  bbeenn--

nnüükk  

– a gép kezelője nnee  ttuuddjjoonn  kköözzvveettlleennüüll  éérriinnttkkeezznnii a feszültség alatti 
részekkel, így elkerülhető a villamos áramütés veszélye 

– a villamos kkáábbeelleekk nnee legyenek sséérrüülltteekk! 

– a szeletelő gép ssttaabbiillaann áálllljjoonn a munkaasztalon, használat közben nnee ccssúússzzkkáálljjoonn 

az asztalon, és nnee bbiilllleennjjeenn fel 

– mindezek betartása érdekében csak olyan szeletelő gépet szabad megvásárolni, 

amely rendelkezik ggyyáárrttóóii  mmeeggffeelleellőőssééggii  nnyyiillaattkkoozzaattttaall és mmaaggyyaarr  nnyyeellvvűű  

üüzzeemmeelltteettééssii  uuttaassííttáássssaall (remélhetőleg egyetlen munkáltató se a piaccsarnokban 
szerzi be munkagépeit…)  
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A vveennttiillááttoorr – a klímaváltozás miatt – egyre elterjedtebb, ahol nincs klímaberendezés, még 
mindig a legjobb megoldásnak tűnik a kánikulában. Néhány egészségügyi kedvezőtlen hatá-

sa mellett megnő a baleset veszélye, hhaa  nneemm  mmeeggffeelleellőőeenn  hhaasszznnáálljjáákk. A helyiségek, gé-
pek szellőztetésére, hűtésére akkor alkalmas egy ventilátor, ha teljesítménye olyan mérvű, 

hogy biztosítja a mmeelleegg  ééss  hhiiddeegg  lleevveeggőő  ccsseerrééjjéétt. Nagyon ügyelni kell arra, hogy a venti-

látorok llaappááttjjaaiitt  éérriinnttééss  eelllleenn  vvééddeennii  kkeellll (a legtöbb ventilátor lapátjait rácsos védőtokkal 

látták el) úgy, hogy megfelelő magasságban helyezik el a vvééddőőrrááccssoott vagy vvééddőőbbuurrkkoollaa--

ttoott. Gyakori probléma, hogy hiányzik a hhűűttőő aaggggrreeggááttoorr ventilátorának vvééddőőbbuurrkkoollaattaa.  

 

Az áárruu ppéénnzzttáárrhhoozz való vezetésére szolgáló sszzáállllííttóósszzaa--

llaagg  nnee  ccssaakk  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 vveevvőőkk rraakkjjáákk 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  kkgg--oott  mmeegghhaa--

llaaddjjaa,,  akkor bizony ülve nehéz megmozgatni és a nem minden vevő tud felemelni ilyen nagy 

súlyt. A szállítószalag és a görgősor mmeeggkköönnnnyyííttii  aa  rreeggiisszzttrráálláásstt, az áárruukkóódd lleeoollvvaassáá--

ssáátt, mert az áru egy gombnyomásra „odagördül” a pénztáros közelébe – de még így is rend-
kívül nagy a pénztáros terhelése!  

A tteerrhheellééss azzal is ccssöökkkkeenntthheettőő, ha a szzáállllííttóósszzaallaagg és a ppéénnzzttáárrooss mmuunnkkaaffeellüülleettee 

(pénztárgép billentyűzete, pénztároló kazettája) kköözzööttttii sszzöögg mmiinnééll kkiisseebbbb. Csak akkor le-

gyen a sszzáállllííttóósszzaallaagg eeggyyvvoonnaallbbaann a bbeevváássáárrllóókkooccssii rraakkffeellüülleettéénneekk magasságában, 
ha az áruk között sok a nagytömegű, nehéz áru (Néhány igazán vevőbarát nagyáruházban 
láthatunk ilyen megoldást).  

A megelőzést szolgálja, ha a sszzáállllííttóósszzaallaagg  mmeeggffeelleellőő  mméérreettűű, se nem túl nagy (mert ak-
kor 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.   

 

oo))    VVééddőőeesszzkköözzöökk,,  vvééddőőrruuhháákk  aa  kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn    
 
A kereskedelemben használatos védőeszközök/védőruhák esetében is fontos meghatározni, 

hogy milyen eszközök, öltözékek szolgálnak kifejezetten a védelemre. A VVÉÉDDDD  MMAAGGAADD  kkéé--

zziikköönnyyvv  eellssőő  kköötteettéébbeenn  mmáárr  iissmmeerrtteettttüükk a védőeszközök/védőruhákra vonatkozó isme-
reteket, elsősorban abból a szemszögből, hogy ezt a munkáltató kötelezettségeként jelöltük 
meg.  
 
 

Az alábbi táblázat összefoglalja a vvééddeellmmeett igénylő tteessttrréésszzeekkeett, és a hozzájuk társuló 

vvééddőőeesszzkköözzöökkeett::    
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NNÉÉHHÁÁNNYY  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  LLEEÍÍRRÁÁSSAA,,  CCSSOOPPOORRTTOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

((EEVVEE--JJEEGGYYZZÉÉKK))
19  

  

A védendő testrész A védőeszköz megnevezése Típusszáma 

Fej Védősisak 
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Hallás Fültok, füldugó 
Arc Védőálarc 
Szem Védőszemüveg 
Légutak Légzésvédő, porálarc 
Kéz Védőkesztyű 
Test Védőruházat (pl. hideg, forróság ellen)  
Térd Térdvédő párna 
Láb Acél vagy műanyag-kaplis, védőcipő, gu-

micsizma 
Leesést megakadályozó eszközök Munkaöv, biztonsági heveder, zuhanás 

gátló 
 
 
 

Mivel a gyakorlatban még mindig sokszor előfordul, hogy a mmuunnkkáállttaattóókk  ééss  aa  mmuunnkkaavvááll--

llaallóókk  iiss  öösssszzeettéévveesszzttiikk  aa  mmuunnkkaarruuhháátt  ééss  aa  vvééddőőeesszzkköözzöökkeett,, úgy véltük, hogy a VVÉÉDDDD 

MMAAGGAADD  mmáássooddiikk  kköötteettéébbeenn a védőeszközök/védőruhákról szólván meg kell ismételni az 
összehasonlítást.  
 

A mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy nagy hangsúlyt fektet az eeggyyéénnii  vvééddeelleemm  mmeeggkköövveetteelléésséérree, 
a  és a 18. §−ban kimondja, hogy  
 

„Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemelte-
tése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolá-
sa, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munka-
védelemre 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 eeggyyéénnii vvééddőőeesszzkköözztt tehát a munkáltatónak tteerrmméésszzeettbbeenn kell bizto-
sítania, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb 

mmeeggvváállttáásstt a munkavállalónak nneemm  aaddhhaatt..  A munkavállalók részére 

ccssaakk  oollyyaann  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzöökk  aaddhhaattóóaakk  kkii, amelyek rendelkeznek 

a sszzüükkssééggeess  mmeeggffeelleellőőssééggii  ttaannúússííttáássssaall..  

 

A megfelelőségi tanúsítvány a  ffooggllaallkkoozzttaattááss  ppoolliittiikkááéérrtt    ffeelleellőőss  mmiinniisszztteerr  rreennddeelleettéé--

bbeenn meghatározott egyes veszélyes munkaeszközök üüzzeemmbbee  hheellyyeezzéésséénneekk  ffeellttéétteellee, az 

adott munkaeszköz mmeeggffeelleellőősséégg--vviizzssggáállaattáánn  aallaappuullóó, vizsgálat eerreeddmméénnyyéétt is ttaarr--

ttaallmmaazzóó, aakkkkrreeddiittáálltt sszzeerrvveezzeett által kiadott vviizzssggáállaattii  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv.. 
 
 
 
 

                                                
19 Népszava Könyvkiadó –  „Munkavédelem munkavállalóknak” sorozat 2003. – A munkáltatók legfontosabb 

munkavédelmi feladatai c. füzete alapján 
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EEKK  mmeeggffeelleellőőssééggii  nnyyiillaattkkoozzaatt::  
a ggyyáárrttóó vagy az Európai Közösségben letelepedett meghatalmazott kkééppvviisseellőőjjee íírráássbbeellii 

nnyyiillaattkkoozzaattaa arról, hogy a ggéépp vagy a külön forgalmazott bbiizzttoonnssáággii  bbeerreennddeezzééss mmeeggffee--

lleell a jogszabályban előírt biztonsági előírásoknak. 
 

EEKK  ttííppuussvviizzssggáállaattii  ttaannúússííttvváánnyy:: a ttaannúússííttóó  sszzeerrvveezzeett által kiadott ddookkuummeennttuumm annak 

igazolására, hogy a ggéépp vagy bbiizzttoonnssáággii bbeerreennddeezzééss ttííppuussmmiinnttáájjaa a jogszabályban elő-

írt biztonsági előírásoknak mmeeggffeelleell  
 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős mmiinniisszztteerr mmeegghhaattáárroozzzzaa20
  

– az egyéni védőeszköz EK- megfelelőségi nnyyiillaattkkoozzaattaa, EK-ttííppuussttaannúússííttvváánnyyaa kkii--

aaddáássáánnaakk  

– az egyéni védőeszközök mmiinnőőssééggéétt bbiizzttoossííttóó rendszer, és a ggyyáárrttááss minőségirá-

nyítási rendszere eelllleennőőrrzzéésséénneekk részletes szabályait.    
A mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy a mmeeggeellőőzzééss  ffookkoozzaattaaiinnaakk  eellvvee  aallaappjjáánn határozza meg az 

egyéni védőeszköz aallkkaallmmaazzhhaattóóssáággáátt. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés megvalósításakor áállttaalláánnooss  kköövveetteellmméénnyykkéénntt köteles a munkáltató figye-

lembe venni a kkoolllleekkttíívv  mműűsszzaakkii  vvééddeelleemm  eellssőőbbbbssééggéétt  aazz  eeggyyéénnii  vvééddeelleemmhheezz  kkéé--
ppeesstt..  Ezzel összhangban a munkavédelmi törvény kkoonnkkrréétt kköövveetteellmméénnyytt is megfogal-
maz:   

– Ha a munkahelyre előírt lleevveeggőő vagy kkllíímmaa biztosítása mműűsszzaakkiillaagg  

mmeeggoollddhhaattaattllaann, a munkavállalók egészségének megóvása érdeké-

ben sszzeerrvveezzééssii  iinnttéézzkkeeddéésseekkeett kkeellll tteennnnii, eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözztt 

alkalmazni, illetőleg vvééddőőiittaalltt juttatni, elsősorban llééggzzőősszzeerrvveekkeett 
védő  eesszzkköözztt kell biztosítani  

– A sszzaabbaaddttéérrii  mmuunnkkaahheellyyeenn − mműűsszzaakkii mmeeggoollddáássookkkkaall, 

mmuunnkkaasszzeerrvveezzéésssseell, eeggyyéénnii vvééddeelleemmmmeell, mmeelleeggeeddééssii lehe-

tőséggel, vvééddőőiittaallllaall − gondoskodni kell a munkavállalók időjá-
rás elleni védelméről, körülmények ismeretében a munkáltató 
dönt az alkalmas intézkedésről 

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló  vveesszzééllyyffoorrrrááss  hhaattáássáánnaakk lehet kitéve 

a hatásos védelmet zzáárrtt  tteecchhnnoollóóggiiaa alkalmazásával, ha ez nem oldható meg akkor bbiizz--

ttoonnssáággii  bbeerreennddeezzéésseekk, egyéni  vvééddőőeesszzkköözzöökk és sszzeerrvveezzééssii  intézkedések 

- szükség szerinti együttes - aallkkaallmmaazzáássáávvaall kell megvalósítani. 

Mivel a munkáltató kötelezettsége, hogy értékelje a munkavállalókat veszélyez-

tető kockázatokat, ha kell, mműűsszzeerreess  vviizzssggáállaattookkkkaall támasztja alá egy−egy 

ooppttiimmáálliiss vvééddőőeesszzkköözz kkiivváállaasszzttáássáátt. Munkáltatói feladat ffeellkkéésszzüüllnnii tűzre, 

és egyéb katasztrófára, a vvééddeellmmii ffeellaaddaattookk ellátására kioktatni a munkavál-

lalókat, mmeegghhaattáárroozznnii a védelemben résztvevők létszámát, biztosítani szá-
mukra a szükséges védelmi eszközöket.  

A váratlan eseményekre valóban fel kell készülni, de a munkáltató a mmiinnddeennnnaappii tteevvéé--

kkeennyysséégg  eellllááttáássaa  ssoorráánn köteles ellátni munkavállalóit megfelelő védőeszközökkel, mely 

feladat eellssőő llééppééssee, hogy meg kell határozni a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni 

védőeszközöket. KKöövveettkkeezzőő llééppéésskkéénntt a munkavállalókat el kell látni ezekkel a védőesz-

közökkel, ez azt is jelenti, hogy meg kell találni azokat a llooggiisszzttiikkaaii mmeeggoollddáássookkaatt, melyek 

                                                
20 Az előzőeknek megfelelően kiadott, az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsítá-

sáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet  
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biztosítják azt, hogy mmiinnddeenn  úújjoonnnnaann  bbeellééppőő  mmuunnkkaavváállllaallóótt  eelllláássssaannaakk ezekkel a vé-
dőeszközökkel. Végül a munkáltató kötelezettsége az is, hogy szigorúan és következetesen 

megkövetelje munkavállalóitól a védőeszköz használatát. A munkavállalókat kkii  kkeellll  ookkttaattnnii 
az egyéni védőeszközök használatára, melyet elsősorban az adott eszköz tájékoztatója alap-

ján történik: A ttáájjéékkoozzttaattóó tartalmazz a védőeszköz tárolására, kezelésére, karbantartásár, 
tisztítására, időszakos felülvizsgálatára vonatkozó tudnivalókat.  

A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a vvééddőőeesszzkköözzöökk rreenn--

ddeelltteettéésssszzeerrűű  hhaasszznnáállhhaattóóssáággáátt, vvééddőőkkééppeessssééggéétt, a kielégítő 

hhiiggiiéénnééss áállllaappoottáátt, a szükséges ttiisszzttííttáássáátt, kkaarrbbaannttaarrttáássáátt (javí-

tását), ppóóttlláássáátt,, azaz a védőeszközök a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban tartását.  

Az eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzrree  vvoonnaattkkoozzóó  rréésszzlleetteess  eellőőíírráássookkaatt a 
munkavédelmi törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitiká-

ért felelős miniszter által kiadott és más külön jjooggsszzaabbáállyyookk, az 

eeggyyeess vveesszzééllyyeess tteevvéékkeennyyssééggeekkrree vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter ren-

deletével hatályba léptetett SSzzaabbáállyyzzaattookk tartalmazzák.  

Egyéni védőeszközök esetében a követelményekre, vizsgálatokra és a megjelölésre vonat-

kozó előírásokat elsősorban aa  hhoonnoossííttootttt  hhaarrmmoonniizzáálltt  sszzaabbvváánnyyookk  ttaarrttaallmmaazzzzáákk. Eze-

ket a szabványokat az európai szabványügyi szervezetek fogadják el mműűsszzaakkii  lleeíírrááss  ffoorr--

mmáájjáábbaann, amelynek hhiivvaattkkoozzáássii sszzáámmáátt az Európai Bizottság az Európai Unió Hivatalos 

Lapjában kkiihhiirrddeettii, és amelyet nemzeti szabványként kköözzzzéétteesszznneekk az 
alkalmazó országban. 

A honosított harmonizált szabványok jelentős része nneemmzzeettii  sszzaabbvváánnyy--

kkéénntt  jjeelleenniikk  mmeegg. A nemzeti szabványok hazai kidolgozás esetén MMSSZZ 
jelzettel, az átvett (honosított) szabványoknál pedig az eredetre utaló ki-

egészítő pl. MMSSZZ EENN, MMSSZZ IISSOO jelzettel kell ellátni.  

A sszzaabbvváánnyyookk  kköövveettééssee  öönnkkéénntteessssééggeenn  aallaappuull,, de az egészséges és biztonságos mun-

kavégzés érdekében meghatározott és teljesítendő munkavédelmi feladatok során eellőőíírrhhaa--

ttóó munkavédelmi szempontok érvényesítése során a munkáltatótól megkövetelhető az érvé-
nyes szabványok betartatása, különösen, ahol a veszélyek felmérhetők és azonosíthatók. 

Az egyéni védőeszköz mmeeggffeelleellőőssééggii nnyyiillaattkkoozzaattaa, ttííppuussbbiizzoonnyyííttvváánnyyaa kiadásának, va-

lamint az egyéni vvééddőőeesszzkköözzöökk mmiinnőőssééggéétt biztosító rendszer, továbbá a ggyyáárrttááss mmiinnőő--

ssééggbbiizzttoossííttáássii rreennddsszzeerree eelllleennőőrrzzéésséénneekk 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 kkeellll  íírráássbbaann  

mmeegghhaattáárroozznnii    

aazz  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  jjuuttttaattáássáánnaakk  bbeellssőő  rreennddjjéétt,, 

ennek a  feladatnak az  ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékeny-
ségnek minősül.  

                                                
21 18/2008.(XII.3) SZMM sz rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításá-

ról  
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A munkáltató köteles munkavédelmi törvény előírásainak mmeeggffeelleellőő  

kkééppeessííttéésssseell  rreennddeellkkeezzőő  sszzeemmééllyytt  bbiizzttoossííttaannii, akinek feladata kü-
lönösen az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározása. 

A munkáltató – szakmai felelőse által− kköötteelleess a munkahelyet, az 
egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető 

munkáltatónak ssoorroonn  kkíívvüüll  mmeeggvviizzssggáállnnii, ha az a rendeltetésszerű 

alkalmazás során közvetlenül vveesszzééllyyeezztteettttee a munkavállaló egészségét és biztonsá-

gát, vagy ezzel összefüggésben mmuunnkkaabbaalleesseett következett be. Az ellenőrzés elvégzé-

séig annak üzemeltetését, illetve hhaasszznnáállaattáátt  mmeegg  kkeellll  ttiillttaannii..  

Ha az egyéni védőeszközzel történt mmuunnkkaabbaalleesseett, a mmeeggffeelleellőőssééggeett mmiinnddeennkkééppppeenn 

vviizzssggáállnnii kell.  MMeegg kkeellll áállllaappííttaannii, hogy a fennálló kockázatok ellen a megfelelő védőesz-
közt biztosították-e, azt rendeltetésszerűen használták-e, hogy a védőeszköz a védelmi ké-

pességét megőrizte-e. MMeegg kkeellll vviizzssggáállnnii, hogy a munkáltató elkészítette−egyéni védőesz-
köz juttatás belső rendjét, megfelelő szakszerűséggel választotta-e ki a védőeszközt, illetve 
a védőeszköz használata szakszerűen történt-e.  

Ha a védőeszköz mműűkkööddéésskkéépptteelleenn (alkalmatlan), illetve hhiiáánnyyzziikk, a munkavállaló élete, 
egészsége vagy testi épsége érintő közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek van kitéve, mely 
helyzetben  

– a mmuunnkkaavváállllaallóó jogosult megtagadni a munkavégzést  

– mmuunnkkaavvééddeellmmii bbíírrssáágg alkalmazható  

A mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő iiss jjooggoossuulltt meggyőződni a munkahelyeken az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei-
nek érvényesüléséről, így különösen: a munkahelyek, a munkaeszközök és 
egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról, szakszerű használatáról.  

Az OOMMMMFF  tteerrüülleettii  ffeellüüggyyeellőőssééggeeiinneekk a munkahelyre kiterjedő eelllleennőőrrzzééssii jjoo--

ggoossuullttssáággaa között kiemelt feladat az egyéni védőeszközökre vonatkozó követel-
mények érvényesítésének vizsgálata, melynek során a felügyelő első fokú hatóság-

ként jár el, és jjooggoossuulltt ffeellffüüggggeesszztteennii a mmuunnkkaaeesszzkköözz és egyéni védőeszköz 
működését, használatát, ha az nincs ellátva a jogszabályi előírásoknak megfelelő tanúsít-

vánnyal aakkáárr aazzoonnnnaall iiss (ez pedig a munkatevékenység felfüggesztését is jelenti). Az 

OMFF jjooggoossuulltt mmuunnkkaavvééddeellmmii bbíírrssáággoott kkiisszzaabbnnii 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 eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözzöökknneekk  33  kkaatteeggóórriiáájjaa  vvaann,a kategóriába sorolás szempont-
jai:  

1. kategória: a vvééddeellmmii sszziinntt,  
2. kategória: a védelmi szint mmeeggííttééllhheettőőssééggee,  

3. kategória: a védelmi sszziinntt és a rreennddeelltteettééss öösssszzhhaannggjjaa, a mmeeggjjeelleennééssii ffoorrmmaa.  

Az 11..  kkaatteeggóórriiáájjúú védőeszközöket a gyártó tanúsíthatja EK megfelelőség nyilatkozattal az 

EU országaiban, ellenkező esetben a védőeszközt legalább 22.. kategóriába tartozónak kell 
tekinteni, és annak megfelelően kell eljárni.  

A gyártó köteles a 33..  kkaatteeggóórriiáábbaa  ttaarrttoozzóó  vvééddőőeesszzkköözzöökk eesseettéébbeenn a gyártási folyamata 

végén a terméket tteerrmméékkeelllleennőőrrzzééss aalláá vveettnnii, vagy teljes minőségbiztosítási rendszert 
működtetni 
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Védőeszköz védelmi szint

védelmi képesség
annak a kockázati 

tényezőnek a típusa, 

amely ellen a 

védőeszköz

védelmet nyújt.

védelmi osztály
adott típusú kockázati 

tényezőnek jogszabályban, 

illetve honosított 

harmonizált szabványban 

vagy tagállami nemzeti 

szabványban meghatározott 

mértékével szemben a

védőeszközzel 

megvalósítható védelem.

védelmi fokozat
adott típusú kockázati 

tényező viszonylatában 

megvalósított védelem

mértéke a 

védelmi osztályon 

belüli vagy attól 

független besorolás 

szerint 

Az egyéni védőeszköz védelmi jellemzői*

 

* 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 szer-
vezet: a megfelelőség értékelési eljárásban vizsgálói, tanúsítói, illetőleg ellenőrzési tevé-

kenység végzésére KKiijjeellööllőő OOkkiirraattttaall rendelkező szervezet.  

A kkiijjeellööllééssii eljárást az OMMF keretében működő KKiijjeellöölléésstt  EEllőőkkéésszzííttőő  BBiizzoottttssáágg végzi, 

a Kijelölő Okiratot a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter az OOMMMMFF eellnnöökkee úúttjjáánn 

aaddjjaa kkii.
23 

2010.03.17. EŐRY TIBORNÉ 39

Egyéni védőeszközök megfelelősége 
tanúsítása

18/2008. (XII.3)SZMM 

rendelet 

Mvt. 18. §

EU tagállami

gyártó

Munkáltató

17/2008. (XII. 
3.) SZMM

18/2008. (XII.3)SZMM 

rendelet 

Bejelentett szervezetek

EU szintű jogosultság

OMMF

EU-n 

kívüli

gyártó

Forgalmazó
(a gyártó is lehet)

1. kategória
EK-megfelelőségi 

nyilatkozat
Tájékoztató és 

csomagolás 
kötelező pótlása

EK-típustanúsítvány

!

 

                                                
22 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kije-

lölésének és bejelentésének részletes szabályairól 
23 A táblázat szintén a Munkavédelmi Képviselő honlapján jelent meg, szerzője: Eőry Tiborné  

http://www.mvkepviselo.hu/vedoeszkoz.html
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NNééhháánnyy  ffoonnttooss, a kereskedelemi mmuunnkkaavváállllaallóókknnaakk aajjáánnllootttt eeggyyéénnii vvééddőőeesszzkköözz:  

1. aammeennnnyyiibbeenn  aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  kkéénnyysszzeerrűű  ééss  sszzookkaattllaann  hheellyyzzeettbbeenn  kkéénnyytteelleenn  

mmuunnkkáátt  vvééggeezznnii, 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 kküüllssőő bbeehhaattáássookk okozta sérülések, ártalmak (na-
gyon magas vagy nagyon alacsony hőmérséklet, áramütés, fémolvadék−fröccsenés, 

stb. ellen nyújtanak védelmet a ssiissaakkookk, vvééddőősszzeemmüüvveeggeekk, 

hhaalllláássvvééddőőkk:  

 

3. Általában a kkeerreesskkeeddeelleemmbbeenn használatos vvééddőőeesszzkköözzöökk//vvééddőőrruuhháákk::  

 

         

 fehér köpeny                 hűtőházi ruházat             lánckesztyű            lánckötény 

     

    

        

védőruha    védőcsizma            villanyszerelő cipők 

                                 gumikesztyű 
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Az AAPPEEHH  22000099  jjaannuuáárrjjáábbaann  kköözzzzéétteetttt  aaddóózzáássii  kkéérrddééssrree  aaddootttt  vváállaasszzaa segít annak el-

döntésében, hogy a csak a mmuunnkkaa  eellvvééggzzéésseekkoorr  vviisseelleennddőő  ööllttöözzéékk  mmuunnkkaarruuhhaakkéénntt 
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 munka-
ruha juttatását kihordási időhöz köti, azaz az ilyen munkát végző munkavállaló ruháját a ki-
hordási 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 juttatás-
nak minősül a munkáltató által a munkavállalónak adott munkaruházati termék akkor, ha 
az megfelel a személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. tör-
vény (a továbbiakban: szja-törvény) 8.24. és 9.2. pontjaiban foglalt feltételeknek (így pél-
dául abban az esetben, ha a munkaruházati termék használata nélkül a ruházat nagymér-
tékű szennyeződése vagy gyors elhasználódása következik be).  
 
A fentiek szerint történő munkaruházati termék juttatás tehát adómentes. Az, hogy a kihor-
dási 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 munkaszer-
ződés 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 ösz-
szeg 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 jö-
vedelemként adókötelessé válik 

A személyi jövedelemadó törvény az adómentes juttatások között sorolja fel24a mmuunnkkaarruu--

hháázzaattii termékeket:  

– a ttöörrvvéénnyybbeenn vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jjooggsszzaabbáállyybbaann előírt 

módon és feltételekkel rendszeresített eeggyyeennrruuhhaa, ffoorrmmaarruuhhaa, vvééddőőrruuhhaa, mmuunn--

kkaarruuhhaa, valamint ttaarrttoozzéékkaaii 
 

– az olyan ööllttöözzeett és ttaarrttoozzéékkaaii, amelyet a munkavállaló eeggéésszzssééggéénneekk vvééddeellmmee, 

a munkakörén, feladatainak ellátásán kkíívvüüll  hhoorrddootttt  rruuhháázzaattáánnaakk  mmeeggóóvváássaa  ccééll--

jjáábbóóll az aaddootttt  mmuunnkkaakköörrbbeenn, a ffeellaaddaatt  eellllááttáássaa  kköözzbbeenn  vviisseell, feltéve, hogy a 
körülményekből megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélkül a mun-

kavállaló egészsége veszélyeztetett, illetőleg a rruuhháázzaatt nnaaggyymméérrttéékkűű szennyező-

dése, ggyyoorrss eellhhaasszznnáállóóddáássaa következik be; 
 

 
 

                                                
24 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 ttaarrttoozzéékkaaii 

– a kköözzúúttii kköözzlleekkeeddééss tteerrüülleettéénn az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tar-
tó munkakörben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, 

– a vvíízzii kköözzlleekkeeddééss  tteerrüülleettéénn az utasokkal, ügyfelekkel közvetlen kapcsolatot tartó 
munkakörökben, a műszaki, nautikai, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakö-
rökben, a hajózási vállalat vezetésében a forgalmi, kereskedelmi és a közönség-
kapcsolattartók, illetve a hajózást képviselők munkaköreiben, 

– a llééggii  kköözzlleekkeeddééss  tteerrüülleettéénn az utasokkal, ügyfelekkel kapcsolattartó 
munkakörökben, a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munka-
körökben, a légiforgalmi irányítás munkaköreiben, 

– a ppoossttaa  ééss  ttáávvkköözzllééss  tteerrüülleettéénn az ügyfelekkel, illetve szolgáltatást 
igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban lévők munkaköreiben, a műsza-
ki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben, 

– a vvíízzüüggyy  tteerrüülleettéénn  aa  ggáátt--  ééss  ccssaattoorrnnaaőőrrii  mmuunnkkaakköörröökkbbeenn, valamint 
a műszaki, fizikai és közvetlen termelésirányítói munkakörökben; 

– a kkiiffeejjeezzeetttteenn  jjeellmmeezzsszzeerrűű  ööllttöözzeett (így különösen: a kosztümös színielőadások 
jelmezei), a szolgáltatási tevékenységet végzők (portás, pincér, sportjátékvezető, ke-
gyeleti szolgáltatást végző stb.) megkülönböztető jellegű ruházata és tartozékai, 

amely az aaddootttt  mmuunnkkaakköörrii  ffeellaaddaatt  eellllááttáássáánn  kkíívvüüllii  vviisseelleettrree  aallkkaallmmaattllaann. 

 
Tovább árnyalja a megítélést, ha sorra vesszük azt a listát is, amelyben azok az eszközök 

találhatók, amelyek nneemm  mmiinnőőssüüllnneekk  vvééddőőeesszzkköözznneekk  – a  2/002 (II.7.) SZCSM rendelet 
szerint:   

– a fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelékében szolgálatot teljesítő személyek 

számára kifejlesztett és gyártott vvééddőő  ffuunnkkcciióójjúú  eesszzkköözzöökk (pl. sisakok, pajzsok)  

– támadók elleni öönnvvééddeellmmii  ccééllrraa  kkéésszzüülltt  eesszzkköözzöökk (pl. aeroszolos 
spray, támadás-leszerelő eszközök) 

– mmaaggáánnhhaasszznnáállaattrraa fejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök, 

amelyek iiddőőjjáárrááss (pl.: időjárás elleni fejvédelem, ruházat, cipő, 

csizma, esernyő), ppáárraa és vvíízz (pl. mosogató kesztyű), mmeelleegg (pl. 

kesztyű) hatása eelllleenn kerültek kialakításra  

– a hhaajjóókk és llééggii jjáárrmműűvveekk uuttaassaaii részére kifejlesztett védelmi és mentőeszközök, 

amelyek nneemm áállllaannddóó viselésre készültek   

– az eeggéésszzssééggüüggyyrrőőll  szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást 

végző mmeennttőősszzoollggáállaattookk áállttaall hhaasszznnáálltt ffeellsszzeerreelléésseekk 

– a ffeeggyyvveerreess eerrőőkk és egyéb rreennddvvééddeellmmii szervek vvééddőőeesszzkköözzeeii 

– a kköözzúúttii közlekedési eesszzkköözzöökköönn alkalmazott vvééddőőeesszzkköözz és vvééddőőffeellsszzeerreellééss; 

– a ssppoorrttffeellsszzeerreellééss és ssppoorrtteesszzkköözz 

– az öönnvvééddeelleemm vagy eellrreetttteennttééss célját szolgáló ffeellsszzeerreellééss és eesszzkköözz 

– a vveesszzééllyyeekk és áárrttaallmmaakk ffeellddeerrííttéésséérree és jelzésére szolgáló hhoorrddoozzhhaattóó kkéésszzüü--

lléékkeekk a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított eesszzkköözzöökk
25 

 

                                                
25 Jelenleg a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt további esetek  
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– a kköözzöönnssééggeess mmuunnkkaarruuhhaa és az olyan eeggyyeennrruuhhaa, illetve ffoorrmmaa--

rruuhhaa, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének 
védelmére terveztek, illetve vizsgáltak 

 

 
A munkaruha és védőruha, valamint a munkarend illetve egyenruha megkülönböztetése 

mind a mmuunnkkáállttaattóó, mind a mmuunnkkaavváállllaallóó számára kkuullccsskkéérrddééss, és nem egyszer viták 

gerjesztője, éppen ezért nem először foglalkozunk ezzel e kérdéssel. A VVÉÉDDDD  MMAAGGAADD  eellssőő  

kköötteettéébbeenn  kköözzzzéé  tteettttüünnkk  eeggyy  ttáábblláázzaattoott, amely egymás mellett mutatta be a munkaruha 
és a védő ruha jellemzőit, amely szintén segítség lehet munkáltatóknak, munkavédelmi kép-
viselőknek és szakszervezeteknek a kollektív szerződésben történő rögzítés, az ellenőrzés, 
az igényérvényesítés szempontjából.  
 

Ez a táblázat ma is iiddőősszzeerrűű, ezért az alábbiakban mmeeggiissmméétteelljjüükk.   
 

 

MMUUNNKKAARRUUHHAA  ééss  VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  ––  jjuuttttaattáássuukk  sszzaabbáállyyaaii
26

  
 
 

MMUUNNKKAARRUUHHAA  

MMUUNNKKÁÁLLTTAATTÓÓ    EEGGYYOOLLDDAALLÚÚ  JJOOGGNNYYIILLAATTKKOOZZAATTAA  VVAAGGYY  KKOOLLLLEEKKTTÍÍVV  

SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  AALLAAPPJJÁÁNN  

VVÉÉDDŐŐEESSZZKKÖÖZZ  

MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLEEMMRRŐŐLL  SSZZÓÓLLÓÓ  11999933..  ÉÉVVII  XXCCIIIIII..  TTÖÖRRVVÉÉNNYY    

 

Juttatása kollektív szerződés
27

 szerint 
történik  

Juttatását a munkáltató írásban köteles meghatározni mun-

kabiztonsági szaktevékenység keretében
28  

Juttatásáról a kockázatértékelés alapján kell dönteni – Mvt. 
54. § (2) bekezdés  

 
Munkavédelmi minősítése nincs  

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 nem igényel orvosi vizsgálatot 

Használata orvosi vizsgálathoz köthető, a munkakör, sze-
mélyi vagy higiéniás alkalmasság az orvosi vizsgálat elren-
delésénél szempont lehet 

Használata nem igényel oktatást, betanítást Használata oktatást, betanítást igényel 

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

Kihordási idő nincs meghatározva, addig kell hordani, amíg 
el nem használódik, védelmi képességét el nem veszti (sza-
vatossága lejár) 

Próbaidő alatt nem kötelező juttatni  A munkáltató köteles biztosítani 

A munkavállaló moshatja, tisztíthatja (vagy a munkáltató – 
juttatásként – szervezi meg)  

Mosása, tisztítás, karbantartása a munkáltató kötelezettsé-
ge, némely fajtánál ezek külön szakértelmet igényelnek 

Hazavihető A munkahelyről nem vihető haza  

Nem igényel külön vizsgálatot Időszakos felülvizsgálatát – védelmi képességétől függően 
– jogszabály vagy a munkáltató elrendelheti 

Nem igényel tárolási előírást Csak meghatározott feltételek mellett tárolhatók 

Viselésének elmulasztása a munkáltató által meghatározott 
következményekkel járhat 

A munkavégzés megtiltható vagy megtagadható védőesz-
köz hiányában 

Nem alkalmas veszélyes anyagokkal való érintkezésre Védelmi képességétől, szennyezettségétől függően veszé-
lyes hulladéknak minősíthető 

                                                
26 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 munka-
ruha biztosítását, a kihordási időt, de ez megállapodás kérdése 
28

 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának mi-
nimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
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33..  AA  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz,,  mmiinntt  eellssőőddlleeggeess,,  ddee  rreejjtteetttt  mmeeggbbeetteeggeeddééssii  ookk    
 

A stressz az élet sava–borsa" – írta SSeellyyee JJáánnooss a Magyarországon 

1976-ban megjelent „SSttrreesssszz  ddiissttrreesssszz”” nélkül című könyvében. A 

stressz elmélete szerint mmiinnddeenn  ééllőőlléénnyy  áállttaalláánnooss  vvéésszzrreeaakkcciióóvvaall  

vváállaasszzooll  aazz  őőtt  éérrtt  ffeennyyeeggeettéésseekkrree..  Selye úgy vélte, bármilyen külső 
hatás, amely a szervezet egyensúlyi állapotát veszélyezteti, olyan fo-

lyamatokat indíthat el, aammeellyyeekk  iiggyyeekkeezznneekk  hheellyyrreeáállllííttaannii  aa  mmeegg--

bbiilllleenntt  eeggyyeennssúúllyytt..  
 

pp))    AA  ssttrreesssszz  jjeelllleemmzzőőii    
 
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 embe-
riség kihalásához vezetne, és persze az is igaz, hogy nincs stressz mentes élet és az is is-

meretes, hogy nemcsak negatív stressz létezik. A ssttrreesssszz ugyanis aallkkoottóó eenneerrggiiááiinnkk ffoorr--

rráássaa, cselekvésre ösztönöz, és segíti küzdelmeinket. Segít abban, hogy sportversenyeken 
induljunk (és nyerjünk), hogy előadásokat tarthassunk, szerelmesek legyünk, mert a szerve-
zetet tevékenységre, teljesítményre, felfokozott érzelmekre sarkallja.  
 

Ám a ttúúllzzootttt és eelllleennőőrriizzhheetteettlleenn (elszabadult) ""rroosssszz"" ssttrreesssszz felmorzsolja energiáin-
kat, tönkreteszi kapcsolatainkat, karrierünket, aláássa az önbizalmunkat és károsítja egész-
ségünket.  Az emberi viselkedést vizsgáló tudományok szerint nemcsak az a fontos, hogy mi 

történik az emberrel, hanem az is, hogy a ttöörrttéénntteekkeett  hhooggyyaann  ééllii  áátt..  Az, hogy miként 
hatnak rá egyes helyzetek, elsősorban attól függ, hogyan gondolkodunk ezekről, milyen je-
lentést tulajdonítunk nekik, és hogy képesek vagyunk-e befolyásolni az eseményeket. 
 

A döntő tehát nem maga a stressz, hanem az, hogy vvaallaakkii  hhooggyyaann  bbiirrkkóózziikk  mmeegg  aa  

ssttrreesssszzeell.. BBeetteeggsséégg rendszerint akkor alakul ki, hhaa  aazz  eeggyyéénn  ""ffeellddoollggoozzáássii  tteecchhnniikkáájjaa""  

hhiibbááss,, túlzott, vagy nem felel meg a megoldandó problémának. Sajnos, manapság egyre 

többször diagnosztizálnak ssttrreesssszzeell  öösssszzeeffüüggggőő  ppsszziicchhoosszzoommaattiikkuuss  bbeetteeggssééggeekkeett, de 
az emberek többsége még mindig nem hiszi el, hogy egészségromlása összefügg lelkiálla-
potával.  

 

Az áállllaannddóó vveerrsseennyyhheellyyzzeett, az eellffoojjttootttt iinndduullaattookk, az iiddőőzzaavvaarr példá-
ul mind–mind a szimpatikus idegrendszer aktiválódásához, és ezen keresz-

tül magas vvéérrnnyyoommáásshhoozz,,  iinnffaarrkkttuusshhoozz, tehát szív– és érrendszeri be-

tegségekhez vveezzeetthheett. Ezeket nevezzük aallaarrmm––  vvaaggyy  rriiaaddóóbbeetteeggsséé--

ggeekknneekk..    
 
Az utóbbi évtizedekben az infarktus jól ismert rizikófaktorain, – a dohányzá-

son, a magas koleszterinszinten, az elhízáson, a magas vérnyomáson, – kívül eeggyy úújjaabbbbaall 
is számolni kell, ez pedig az úgynevezett "AA""  ttííppuussúú  vviisseellkkeeddééss..  
 

Az "AA""  ttííppuussúú  sszzeemmééllyyiissééggggeell  rreennddeellkkeezzőő  eeggyyéénn örökké siet, egyszerre mindig többfélét 
csinál, türelmetlen, versenyző típus, egy percig sem képes lazítani, indulatait elfojtja. Tökéle-
tességre 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 vezet-
het.  
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A stressz kkáárroossaann bbeeffoollyyáássoolljjaa az iimmmmuunnrreennddsszzeerr működését, és ezáltal elősegíti a fer-
tőzések, gyomorpanaszok (túlzottan befelé forduló személyiségek gyakran küszködnek 
gyomorfekéllyel) sőt akár a rák kialakulását is.  
 
Selye János professzor így foglalta össze:  
 

aazz  eeggyyéénnrree  nneemm  ssaajjááttoossaann  jjeelllleemmzzőő  aallkkaallmmaazzkkooddáássii  rreeaakkcciióókk  öösssszzeessssééggee  

aa  ssttrreesssszz 

 

qq))    SSttrreesssszz  ééss  vváállssáágg    
 
Ez lényegében a külvilág hatásaival szembeni küzdelmet jelenti, ugyanakkor, ha tartósan 
fennáll, akkor kimerültség és bizonyos pszichoszomatikus betegségek alakulhatnak ki. "Egy-
re több vállalat szervez vezetői számára menedzserszűréseket, hogy betegségeiket minél 
előbb felfedezzék és gyógyítsák.” 29  
 

A cégek mindennapjai eeggyyéébbkkéénntt  sseemm  nnyyuuggooddttaakk, ma csak az a cég tud 

talpon maradni, amelyik azonnal reagál a változásokra, ez pedig ssttrreesssszzeess  

iiddőősszzaakkookkaatt  jjeelleenntt, halmozódó munkával, szorító határidőkkel vagy idő-

szakonként szükségessé váló átszervezésekkel. Mindez persze rreennddkkíívvüüllii  

nnaaggyy  kkiihhíívváásstt  jjeelleenntt a cégnek, de csak akkor vált át ártalmas szakaszba az 
így kialakult stressz, ha a cég, és persze a benne dolgozók sem tudnak meg-
birkózni 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, ppéénnzzbbeenn is kkiiffeejjeezzhheettőő kkáárr a ssttrreesssszzeell  öösssszzeeffüüggggőő  bbeetteeggssééggeekk miatt kifi-

zetett ttááppppéénnzz, és a mmuunnkkaaiiddőő--kkiieessééss. Kevésbé megfogható, de korántsem jelentéktelen 
az a kár, amit a munkaerő esetleges elvesztése okoz.  

Még kevésbé számszerűsíthető a hhaattéékkoonnyyssáágg--ccssöökkkkeennééss, amit az okoz, ha a dolgozók a 
stressz–telített helyzettel, problémával foglalkoznak a munkavégzés helyett. 
 

Ilyenkor az eemmbbeerrii  ttűűrrőőkkééppeesssséégg  hhaattáárraaii  iiss  mmeeggsszzűűnnnneekk, 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 visz-
sza a gyilkolást. Erre hivatkozva elvileg indítható kártérítési per, ám a bizonyítás nem egyszerű - véli a munkajo-
gász. 
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 indít-
hat a munkaadóval szemben - mondta Csonka Ernő munkajogász, s hozzátette, az összefüggést komoly bizonyí-
tékokkal kell alátámasztani a bíróságon 
- Több körülménynek kell együttesen eredményeznie egy ilyen szélsőséges cselekedetet - tette hozzá Gazdag 
Enikő pszichológus. 

 

SSoohhaa  nneemm  vvoolltt  mméégg  oollyyaann  aakkttuuáálliiss  kkéérrddééss  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz  kkeezzeellééssee,,  mmiinntt  aa  

mmoosstt, 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 

                                                
29 Dr. Valló Ágnes, a Menedzserbetegségek című könyv társszerzője. 
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cég azt a stratégiát választja, hogy növeli az elvárásokat, növelve ezzel munkavállalói gond-
jait.  
 

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 gya-
korlatban 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 intézke-
dései 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 iinnffaarrkkttuuss. 
Jette Möller és munkatársai a stockholmi Karolinska Intézetben vizs-
gálták a munkahelyi stressz problémáját és ttööbbbb  mmeegglleeppőő  ffeellffeeddee--

zzééssrree  jjuuttoottttaakk..    
 
A tanulmány során 11440000 olyan, 45 és 70 év közötti embert vizsgál-
tak, aakkiikk  mmáárr  ttúúlléélltteekk  eeggyy  sszzíívvrroohhaammoott. A kérdések a szívroha-

mukat megelőző körülményeikre vonatkoztak. Velük párhuzamosan 11770000  oollyyaann  eemmbbeerrtt is 
megkérdeztek, aakkiikk  nneemm  eesstteekk  mméégg  áátt  sszzíívvrroohhaammoonn. A kérdések olyan témákat érintet-
tek, hogy kaptak-e gyakori kritikát, szembesültek-e betarthatatlannak tűnő határidőkkel, il-
letve, hogy váltottak-e munkahelyet vagy következett-e be jelentős változás a kereseti viszo-
nyaikban. 
Az eredmények alapján mmeeggáállllaappííttoottttáákk, hogy aa  hhiirrtteelleenn  mmeeggnnöövveekkvvőő  ssttrreesssszz  jjóóvvaall  

nnaaggyyoobbbb  eessééllllyyeell  vveezzeett  sszzíívvrroohhaammhhoozz,,  mmiinntt  aa  ffookkoozzaattoossaann,,  éévveekk  aallaatttt  ffeellggyyüülleemmllőő  

ssttrreesssszz. A szívrohamot átéltek 8 százaléka számolt be arról, hogy a jelentős munkahelyi 
megterhelést követő 24 órában következett be az infarktus. Ugyanakkor a hosszú távú hatá-
sok is figyelemre méltóak. A nők esetében például aazz  aannyyaaggii  ggoonnddookk  aa  hháárroommsszzoorroossáárraa  

eemmeellttéékk  aa  sszzíívvrroohhaamm  kkoocckkáázzaattáátt.. Szintén megdöbbentő adat, de hhaattsszzoorroossáárraa nnőőtttt a 

kkoocckkáázzaatt akiknek férfiak esetében, 12 hónapon belül olyan eexxttrraa  ffeelleellőőssssééggeett  tteetttteekk a 

vváálllluukkrraa, amelyet ők negatívan értékeltek. Ugyanez négyszeresére növelte a rizikófaktort a 
nők esetében.  
  
Jól látható tehát, hogy a munkahelyi stressz rövid- és hosszútávon is kkoommoollyy  kkoocckkáázzaattoo--

kkaatt hordoz magában. A munkahelyi stressz leküzdése és a megfelelő munkakörnyezet meg-
teremtése nemcsak a dolgozók, de a cégek, vállalatok érdeke is egyben.  
 

rr))    SSttrreesssszzkkeellttőő  ttéénnyyeezzőőkk  
 
 

Az EEggéésszzssééggüüggyyii  VViilláággsszzeerrvveezzeett  ((WWHHOO)) már 1999 óta immár harmadszor 
jelentette meg a munkahelyi stressz kezelésére vonatkozó ajánlásait „„AA  mmuunn--

kkaavváállllaallóókk  vvééddeellmmee”” címmel, ebben összegyűjtötte és ccssooppoorrttoossííttoottttaa  aa  

lleeggffoonnttoossaabbbb  ssttrreesssszzkkeellttőő  ttéénnyyeezzőőkkeett30:  
  

MMuunnkkaa  ttaarrttaallmmaa:: ide tartoznak az egyhangú, legkevésbé sem izgalmas, felesleges és ér-
telmetlen feladatok, a változatosság hiánya, az egyén számára idegen és nem kedvelt mun-
kafolyamatok. 
 

                                                
30 Forrás: WHO: Protecting Workers’ Health Series No 3. Work Organisation & Stress, 2005 
 



50 
 

AA  mmuunnkkaa  mmeennnnyyiissééggee  ééss  llééppéésseeii:: ha túl sok mindent kell megoldani aránytalanul rövid idő 
alatt, vagy ha nagyon sok kis részfeladatból áll az adott munkafeladat. 
 

MMuunnkkaaiiddőő:: szigorú és rugalmatlan határidők, kiszámíthatatlan, hosszú, a családi életet is 
veszélyeztető munkaidő utáni igénybevétel, vagy például a rosszul szervezett váltás-
rendszerek, amikor kiszámíthatatlan, hogy a kollégák mikor veszik át a munkát. 
 

RRéésszzvvéétteell  ééss  iirráánnyyííttááss:: 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. 
 

FFeejjllőőddééssii  lleehheettőőssééggeekk  aa  kkaarrrriieerrbbeenn,,  ssttááttuusszz  ééss  ffiizzeettééss:: itt szó lehet állás-
bizonytalanságról, a fejlődés hátráltatásáról, arról, ha a munka társadalmilag nem elismert, 
ha alulfizetett, ha az adókat meggondolatlanul áthárítják a munkavállalóra, ha igazságtalan a 
teljesítményértékelési rendszer. 
 

AA  sszzeerrvveezzeettbbeenn  bbeettööllttöötttt  sszzeerreepp::  ha nem világosak a szervezetben betöltött szerepe a 
munkavállalónak, az stresszt okozhat, ha ugyanazt a szerepkört többen is betölthetik 

SSzzeemmééllyyeess  kkaappccssoollaattookk:: itt szó lehet alkalmatlan, tapintatlan vagy kevésbé támogató fel-
ügyeletről, szegényes munkatársi kapcsolatokról, rossz esetben zaklatásról és erőszakról, 
elszigetelt vagy magányos munkáról, ezen problémák megoldásának hiányáról. 
 

SSzzeerrvveezzeettii  kkuullttúúrraa::  ide tartozik a szegényes belső kommunikáció, a hiányos vezetés, a 
szervezeti célok tisztázatlansága. 
 

AA  mmuunnkkaahheellyy  ééss  aazz  ootttthhoonn  eelllleennttééttee:: ide azok a problémák tartoznak, amelyek akkor ke-
letkeznek, 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 EEuurróóppaaii  MMuunnkkaavvééddeellmmii  ÜÜggyynnöökksséégg (OSHA) szerint a 

munkahelyi stressz az egyik lleeggnnaaggyyoobbbb  eeggéésszzssééggüüggyyii  ééss  

bbiizzttoonnssáággii  kkiihhíívvááss  EEuurróóppáábbaann.. Csaknem minden negyedik 
munkavállalót érinti, ami hatalmas költség, mind az emberi kime-

rültség, mind pedig a csökkent gazdasági teljesítmény tekintetében. Az ÜÜggyynnöökksséégg szerint 
a stressz a második leggyakoribb munkahelyi egészségügyi panasz. Az OSHA felhívja a fi-

gyelmet, hogy a munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok csökkentése eerrkkööllccssii 
és jjooggii kköötteelleesssséégg, illetve üüzzlleettii éérrvveekk 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 előmozdí-

tására. A munkavédelemről szóló 11999933..  éévvii  XXCCIIIIII..  ttöörrvvéénnyy  22000088..  jjaannuuáárr  eellsseejjééttőőll  hhaa--

ttáállyyooss  mmóóddoossííttáássaa  aa  mmuunnkkaavvééddeelleemm  ttöörrvvéénnyyii  sszziinnttűű  sszzaabbáállyyoozzáássáábbaa  bbeeeemmeellttee  aa  

ppsszziicchhoosszzoocciiáálliiss  kkoocckkáázzaattii  ttéénnyyeezzőőkk  kkeezzeelléésséénneekk  mmuunnkkáállttaattóóii  ffeellaaddaattáátt,,  eeggyybbeenn  

mmeegghhaattáárroozzttaa  eezzeenn  ttéénnyyeezzőő  ffooggaallmmáátt  iiss. A törvényi rendelkezés szerint pszichoszociális 
kockázatnak minősül a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, mun-
kaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága) összessége, ami befo-
lyásolja 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 megválasztá-
sánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának 
csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elke-
rülésére; 

Az Országos Munkavédelmi   és Munkaügyi Főfelügyelőség is adott ki tájékoztatást 

„KOMMÜNIKÉ A MUNKAHELYI STRESSZEL KAPCSOLATBAN” címmel. bemu-

tatta 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)  

DDrr..  VVaallllóó  ÁÁggnneess  ppsszziicchhoosszzoommaattiikkuuss  bbeellggyyóóggyyáásszz
32 szerint a hat leggyakoribb, munkahe-

lyi stresszt kiváltó helyzet:  
 

11..  MMuunnkkaakköörrnnyyeezzeett 
Vannak környezeti ssttrreesssszzoorrookk, amelyek ffiizziikkaaii eerreeddeettűűeekk: ilyen például a zzaajj, a túl 

sok vagy akár a túl kevés fféénnyy és a rreezzggéésseekk. Ezekkel kapcsolatban ne csak az üzemi 

körülményekre gondoljunk, hanem az iirrooddaaii  mmuunnkkaa  kkaappccssáánn is. Az eeggyytteerrűű irodákban 

például szinte áállllaannddóóaann beszél valaki tteelleeffoonnoonn, illetve eeggyymmáássssaall 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. 

 

22.. MMuunnkkaammeennnnyyiisséégg  ééss  hhaattáárriiddőőkk 

A lleeggjjeelllleemmzzőőbbbb ssttrreesssszzookkoozzóókk azonban mégsem a környezettel függnek össze, ha-

nem magával a munkával. Az első két helyen a mmuunnkkaammeennnnyyiisséégg és a hhaattáárriiddőőkk áll-
nak. Ezekről beszélve elsősorban a túlságosan sok munkát szoktuk említeni, de ne fe-

lejtsük el, hogy a ttúúll  kkeevvééss  eellvváárrááss,,  kkiihhíívvááss is lehet stresszkeltő. Gondolok itt az uunnaa--

lloommrraa, az úgynevezett ssttrreesssszzhhiiáánnyyooss ssttrreesssszzrree. Ez előfordulhat például a portások 
és éjjeli őrök esetében. 

 

33..  AA  mmuunnkkaa  mmiinnőőssééggee 

A mmuunnkkaa mmiinnőőssééggee megint csak több okból lehet ssttrreesssszzkkeellttőő. Egyrészt az a kérdés, 
hogy mennyire felel meg az adott munkaerő személyiségének, elvárásainak, végzettsé-

gének. Ugyanaz a mmuunnkkaaffeellaaddaatt, 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 öönnbbiizzaalloomm kkéérrddééssee. 
 

44..  AAuuttoonnóómmiiaa  
Amit általánosnak lehet tekinteni és a kküüllöönnbböözzőő  ssttrreesssszzmmooddeelllleekkbbeenn  kköözzppoonnttii  hhee--

llyyeett  ffooggllaall  eell,,  aazz  aazz  aauuttoonnóómmiiaa  kkéérrddééssee - azaz, hogy a dolgozónak mmeennnnyyii bbeellee 

sszzóólláássaa van a saját munkáját érintő döntésekbe. Milyen mértékben dönt arról, hogy a 
számára kiadott feladatokat hogyan, milyen sorrendben, milyen módon oldja meg. Ko-
moly 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. 
 
 

                                                
31 Mvt:1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
32 http://www.valloagnes.hu/ 
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55..  VViisssszzaajjeellzzéésseekk 

Sajnos a magyar társadalomban általában hhiiáánnyyzziikk  aa  ppoozziittíívv  vviisssszzaajjeellzzééss  eesszzkköözzee. 
Ez valahogy nem divat. Dr. Valló Ágnes leírjam, saját maga hallotta egy tréningen − rá-
adásul 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 csu-
pán normálisan elvégzett egy feladatot. 

 

66..  AA  mmuunnkkaahheellyy  bbiizzttoonnssáággaa  
 

Amit eellssőőkkéénntt kellett volna említeni az a mmuunnkkaahheellyy  bbiizz--

ttoonnssáággaa. Éppen azért hagytam utoljára, mert különösen aa  

vváállssáágg  iiddeejjéénn,,  eezzzzeell  kkeellll  aa  lleeggiinnkkáábbbb  ffooggllaallkkoozznnii.  
 
A karrier, az előrehaladás, a távlati célok alapja minden eset-

ben az aaddootttt mmuunnkkaahheellyy bbiizzttoonnssáággaa - vagy annak az érzete, hogy ha ez a cég nem 
válik be, akkor lesz másik, lesz jobb.  
 

Dr. Valló Ágnes szerint eezz  aazz,,  aammii  jjeelleenn  ppiillllaannaattbbaann  aa  lleeggiinnkkáábbbb  mmeeggtteerrhheellőő  aazz  

eeggéésszz  ttáárrssaaddaalloomm  sszzáámmáárraa. Míg általában úgy számolunk, hogy minden második, 

harmadik embert érint a munkahelyi stressz valamilyen formája, addig ma sszziinnttee  mmiinn--

ddeennkkii  éérriinntteetttt  kkiivvéétteell  nnééllkküüll,  mivel nem csak annak okoz stresszt az elbocsátás, akit 

elküldenek, hanem azt is megviseli, aki marad. A nnaaggyy eellbbooccssááttáássii hhuulllláámmookk eesseettéé--

bbeenn, még ha jól körülírható elvek alapján választ is a vezetőség, senki nem tudja, hogy ki 

maradhat a helyén. Az ilyen időszakokban jócskán mmeeggnnőő a hhiibbaaeejjttééss kkoocckkáázzaattaa 

amiatt, hogy senki nem akarja a legkisebb hibát sem véteni. AAzz  eemmbbeerreekk  aaggggóóddnnii  

kkeezzddeenneekk  mmiinnddeenn  mmiiaatttt. 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 rruuhhaa. 33 
 
A munkahelyen nem mondhatjuk, hogy nem a ruha teszi az embert! A munka-

helyi stressz ugyanis lehet sokszor a kkéénnyyeellmmeettlleenn  rruuhhaa  vvaaggyy az aallkkaalloomm--

hhoozz  nneemm  iillllőő  ööllttöözzeett 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 mmeeggffeelleellőő ööllttöözzeett. Ha úgy érezzük ugyanis, hogy a munkánkhoz nem megfelelő, 
nem kényelmes a ruházatunk, esetleg alulöltözöttek, netán túl elegánsak vagyunk, akkor 

nem csak a ggoonnddoollaattaaiinnkk  tteerreellőőddnneekk  iissmméétteelltteenn  ebbe  az  irányba, hanem ffeesszzüülltteebbbbeekk 
is lehetünk. Ezért reggelente érdemes átgondolni, hogy az adott napon miben indulunk mun-
kába. 
 

ÁÁllttaalláánnooss  ttaannááccss  mindenkinek, hogy a munkához, ha nincs különleges előírás rá,  például 

munkavédelmi okokból, akkor válasszon aallkkaalloommhhoozz iillllőő, jjóó mmiinnőőssééggűű, szellőzésre aall--

kkaallmmaass rruuhhaaddaarraabbookkaatt.  
 

                                                
33 Ruha teszi az embert stresszessé? . http://www.vanity.hu/hir/298-ruha-teszi-az-embert-stresszesse 

http://www.vanity.hu/hir/298-ruha-teszi-az-embert-stresszesse
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Bár vannak olyan munkahelyek, ahol megengedett a kreativitás az öltözködés területén, 

azért inkább válasszunk kkllaasssszziikkuuss ddaarraabbookkaatt, ha bizonytalanok vagyunk. A munkahelyen 

az öltözet legyen kkéénnyyeellmmeess, ez a lleeggffoonnttoossaabbbb sszzeemmppoonntt, és csak aztán kövessük a di-

vatot esetleg. Ne felejtsük el, hogy gyakran 10-12 órán keresztül is uuggyyaannaazztt a rruuhháátt vviisseell--

jjüükk, amikor dolgozunk.  

Ez érvényes a cciippőővváállaasszzttáássrraa is: lehetőleg ne munkába vegyünk fel az új 
cipőt először. A stressz kiváltó oka lehet az is, ha napközben esik „seb” az 

öltözékünkön, például lleettöörriikk a cipőnk ssaarrkkaa, elromlik a nnaaddrráágg zziipppp-

zzáárrjjaa vagy felszalad a hhaarriissnnyyáánnkkoonn a sszzeemm.  
 
Ez mindenkivel előfordulhat, nem is érdemes vele különösebben foglalkozni. 

Egy biztos: nnee  sszzoorroonnggjjuunnkk  mmiiaattttaa.. Inkább mindig tartsunk a táskánkban egy tartalék ha-
risnyát. 

 

ss))    AA  ssttrreesssszz  eeggyyéébb  vveettüülleetteeii  
 
A munkahelyi stressz és a gazdasági válság miatti feszültség nemcsak a munkába járó fel-

nőtteket, hanem az eeggéésszz  ccssaallááddoott  iiss,,  aa  ggyyeerrmmeekkeekkeett,,  ééss  nneemm  kkiiss  mméérrttéékkbbeenn  aa  nnőő--

kkeett. 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 mmuunnkkaavváállllaallóó  ccssaallááddjjaa  ééss  kköörrnnyyeezzeettee  iiss  kkéénnyytteelleenn  eell--

sszzeennvveeddnnii  aa  hhaattáássookkaatt,,  mmeellyy  hhaattáássookkaatt  ccssaakkiiss  aa  ccssaallááddddaall  eeggyyüütttt  lleehheett  kkiivvééddeennii..    
 
MMuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz  --  NNee  aa  ccssaallááddoonn  ccssaattttaannjjoonn  aazz  oossttoorr!!  
Ha a szülők a munkahelyről hazaviszik a gondokat, ha eleve feszültebben reagálnak, és ha a fizeté-

sek csökkenése megnyirbálja a ccssaallááddii kkööllttssééggvveettéésstt, azt természetesen a gyerekek is érzik.  
 

A közelmúltban jelent meg eeggyy  aammeerriikkaaii  ttaannuullmmáánnyy, amely azzal foglalkozik, hogy a szülők az 
anyagi problémákat, a munkahelyről hazahozott gondokat miként tudják úgy megértetni a gyermekek-
kel, hogy a családi béke és jó hangulat ne nagyon sérüljön. A szülők minden esetben gondoljanak ar-

ra, ha belépnek az otthonukba, hogy aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszzrrőőll  nneemm  tteehheett  aa  ggyyeerreekkeekk,,  sseemm  aa  

ccssaalláádd..  
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 ppéénnzz  hháátttteerréébbeenn  mmiillyyeenn  kkeemméénnyy  mmuunnkkaa  áállll, és ismertessük meg a 
gyerekekkel a fontossági sorrendet is: először a lakás költségeit, az esetleges hitelköltségeket kell k i-
fizetni, és csak az ezek ezután maradó pénz mehet étkezésre és ruházatra. Végül lehet költeni szóra-
kozásra és játékra. 

 

A mmuunnkkaahheellyyrrőőll  hhaazzaahhoozzootttt  ssttrreesssszztt a szülők többek között kköözzööss,,  ccssaallááddii  

tteesstteeddzzéésssseell  ééss  jjááttéékkkkaall  vveezzeetthheettiikk  llee  hhaattéékkoonnyyaann..  Például egy hhééttvvééggii, 

ccssaallááddii ggyyaallooggllááss, kkiirráánndduullááss, llaabbddaajjááttéékk nem kerül sokba és biztosan 
örömteli, Ráadásul még a család egészségére is válik. A munkahelyi stressz le-
küzdésében 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, vá-
lasztjuk a büfé kínálatából. Az ebéd, tízórai elkészítésében a gyerekek is segít-

hetnek este a konyhában. 
 

Ha lehet, akkor eessttéénnkkéénntt  aa  kköözzööss,,  ccssaallááddii  iiddőőttööllttééss  iiddeejjéénn  nnee  ffooggllaallkkoozzzzaannaakk  mmuunnkkáávvaall! Egy 
esti meseolvasás vagy beszélgetés, egy jó társasjáték eltereli a szülők figyelmét a munkával járó fe-

szültségről, egyben olcsó, kellemes és hasznos időtöltés. TTeerrmméésszzeetteesseenn  aa  ccssaallááddookk  mmeeggóóvváássáátt  

nnaaggyybbaann  bbeeffoollyyáássoolljjaa  aazz  iiss,,  hhooggyy  aa  mmuunnkkaaaaddóó  vváállllaallaatt  mmiikkéénntt  vviisszzoonnyyuull  aa  ddoollggoozzóóiihhoozz.. A 

kkoorrrreekktt mmuunnkkaaffeellttéétteelleekk, az eeggyyéérrtteellmműű eellvváárráássookk, a nnyyiittootttt mmuunnkkaahheellyyii llééggkköörr és olykor a 

rruuggaallmmaass mmuunnkkaaiiddőő mind sokat segíthetnek abban, hogy a munkahelyi stressz minél kevésbé érint-
se a dolgozókat. 
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NNőőkk  ééss  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz  
Sok nő egy perc alatt feladnák eddigi életüket a munkájukkal együtt, ha kiderülne, hogy most nyertek 

a lottón. Mindezt annak reményében, hhooggyy  eezzeennttúúll  nnyyuuggooddtt  lleesszz  aazz  éélleettüükk.  
 
Azonban ez nincs feltétlenül így. Akinek sok bosszúságot és stresszt okoz a munkája, két dolgot te-
het:  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. FFrriissss  ppsszziicchhoollóóggiiaaii  kkuuttaattáássookk  

kkiimmuuttaattttáákk ugyanis, hogy eeggyy  nneeggaattíívv  eesseemméénnyy  hhaattáássáárraa  aa  nneemm  ddoollggoozzóó  nnőőkknnééll  nnééggyysszzeerr  

nnaaggyyoobbbb  eessééllllyyeell  aallaakkuull  kkii  ddeepprreesssszziióó,,  mmiinntt  ddoollggoozzóó  nnőőttáárrssaaiikknnááll. Persze ez nem szabálysze-
rű, és eléggé az egyénen múlik, hogy ki mit él meg stresszként. Mint ahogy az is, hogy milyen szerep-
ben érzi jól magát. Ha ez a szerep részben a dolgozó nő szerepét jelenti, és a munka fontos részét al-
kotja életünknek, ahol sikerélményeink vannak, ám a nap végén mostanában folyton levertek és inger-
lékenyek vagyunk - akkor keressük meg ennek az okát! 
 
Elképzelhető, hogy épp most kaptunk egy olyan feladatot, amiről még magunknak is alig merjük be-
vallani, 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 aallaattttoommooss  pplleettyykkaa, a nneemm  mmeeggffeelleellőő  bbeellssőő  kkoommmmuunniikkáácciióó, a 

sszziiggoorrúú  vváállllaallaattii  sszzaabbáállyyookk, vagy eeggyy  ttőőllüünnkk  tteelljjeesseenn  eellttéérrőő  mmeennttaalliittáássúú  ffőőnnöökk mind hozzájá-
rulhatnak 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 aa  ttaarrttóóssaann  nnaaggyy  mmeennnnyyiissééggűű  ssttrreesssszz  hhoosssszzúú  ttáávvoonn  kkiiééggéésshheezz,,  ééss  sszzíívvbbee--

tteeggssééggeekkhheezz vveezzeetthheett. 
 

AA  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz  aa  nnőőkkeett  jjoobbbbaann  éérriinnttii  

  

AA  nnőőkkeett  ssookkkkaall  iinnkkáábbbb  éérriinnttii  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz,,  mmiinntt  aa  fféérrffiiaakkaatt. A 
legtöbb munkahelyi kutatás rámutat arra, hogy a nők körében sokkal nnaa--

ggyyoobbbb  aarráánnyybbaann  ffoorrdduull  eellőő  aa  ffoollyyaammaattooss  ssttrreesssszz, és ggyyaakkoorriibbbbaakk azok a 
megbetegedések is, amelyek hátterében a munkával járó nyomás állhat. 
Ráadásul egy nnőőnneekk a mmuunnkkaahheellyyéénn és ootttthhoonn is teljesítenie kell, ami fo-
lyamatos feszültségforrás lehet. 
De vegyük végig a lehetséges ffeesszzüüllttssééggffoorrrráássookkaatt. Amennyiben egy 
fiatal nő karriert épít, akkor folyamatosan meg kell küzdenie azzal, hogy 

esetlegesen férfi kollégái előnyben részesülnek, sokszor többet is keresnek, míg neki mmááss--

ffééllsszzeerr  ttööbbbbeett  kkeellll  ddoollggoozznniiaa ugyanazért az elismerését. Jobb esetben ezeket a megkülön-
böztetéseket 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 vváállllaallaattookk  ssookksszzoorr  ffeell  sseemm  vveesszziikk  aa  kkiissggyyeerrmmeekkeess  

ééddeessaannyyáákkaatt, mivel szerintük a család mellett a nőnek nem marad ideje a munkájára kon-
centrálni. Egyes cégek viszont csak látszólag törődnek a dolgozó anyákkal, ugyanis sokszor 

eemmbbeerrffeelleettttii  tteelljjeessííttmméénnyytt  vváárrnnaakk  eell  aa  ccssaallááddooss  aannyyuukkááttóóll is, aki így csak a gyermekneve-
lés rovására tudja teljesíteni munkahelyi feladatait. A dolgozó édesanyák többsége ffoollyyaammaa--

ttoossaann ttúúllffeesszzíítteetttt tteemmppóóbbaann éli az éélleettéétt, ami állandó ssttrreesssszzffoorrrrááss. Az eeggyyeeddüülláállllóó nők, 
sincsenek sokkal jobb helyzetben: rájuk azért hathat jobban a munkahelyi stressz, mert el-
képzelhető, hogy nincs kivel megosztaniuk a gondokat, vagy túl sok időt töltenek a munká-
val. A ffookkoozzootttt  ssttrreesssszz, pedig kkoonncceennttrráácciióórroommlláásstt, áállmmaattllaannssáággoott, zzaakkllaattootttt lleellkkiiáállllaappoottoott, 

ssúúllyyoossaabbbb esetben pedig sszzíívv- és éérrrreennddsszzeerrii pprroobblléémmáákkaatt okozhat.  
 
Ha vvaallaakkii sszziinnggllii és csak a munkájának él, annak érdemes arra figyelnie, hogy mmiinnééll  ttööbbbbeett  

jjáárrjjoonn  ttáárrssaassáággbbaa,,  vvaallaammiillyyeenn  kköözzöössssééggbbee. Ne hanyagolja el a sszzüülleeiitt, a tteessttvvéérreeiitt és a bbaa--
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rrááttaaiitt. Az egészség jegyében rreennddsszzeerreesseenn ssppoorrttoolljjoonn, 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 vváállttoozzaattooss,,  kkiieeggyyeennssúúllyyoozzootttt  ttáápplláállkkoozzááss mindenkinek nagyon fon-
tos, hiszen ez az egészség egyik alapja. 
 
A ccssaallááddooss  ddoollggoozzóó  nnőő  ffiiggyyeelljjeenn  aa  mmiinnddeennnnaappjjaaii  mmeeggffeelleellőő  sszzeerrvveezzéésséérree. Érdemes a min-
dennapi tteeeennddőőkkeett lliissttáábbaa írni, és időhiány esetén elhagyni azokat a feladatokat, amelyek 
nem létfontosságúak. Valamint éérrddeemmeess mmeeggttaannuullnnii nneemmeett mmoonnddaannii, akár egy újabb mun-
kahelyi feladatra, akár egy otthoni feladatra. A háztartás vezetésébe, a gyakorlati munkákba 
otthon a ggyyeerreekkeekkeett  iiss  bbee  lleehheett  vvoonnnnii, ami egyrészt közös program, másrészt nagy segítség 
minden munkahelyen is dolgozó nőnek. SSppoorrttoollnnii  aa  ccssaallááddddaall  kköözzöösseenn  éérrddeemmeess, így a csa-
ládi sportprogram és az egészség kéz a kézben jár. Az édesanya a család egészséges 
életmódjának kkaarrmmeesstteerree, ezt ne felejtsék el a nők sosem. 

 

tt))    SSttrreesssszz−−ttüünneetteekk    
 

Ha az alábbi ttüünneetteekk jelentkeznek, feltétlenül eell  kkeellll  kkeezzddeennii  aa  ssttrreesssszz--kkeezzeelléésstt:: 
 

– egyre lleevveerrtteebbbb és iinnggeerrlléékkeennyyeebbbb vagy 

– nneemm vvaaggyy kkééppeess ppiihheennnnii, vagy éppen összpontosítani, koncentrálni 

– nneehheezzeeddrree eessiikk a logikus gondolkodás 

– ddöönnttéésskkéépptteelleennnnéé válsz  

– kkeevvééssbbéé ééllvveezzeedd a munkádat, így csökken hivatásod iránti elkötelezettséged 

– ffáárraaddttnnaakk, lleevveerrttnneekk és rroosssszzkkeeddvvűűnneekk érzed magad  

– rroosssszzuull, nyugtalanul aallsszzooll 

– eeggéésszzssééggüüggyyii pprroobblléémmáákkaatt 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 eellőőbbbb−−uuttóóbbbb  eezz  aa  ccéégg  vveerr--

sseennyyhheellyyzzeettéétt  iiss  kkiikkeezzddii  és érzékelhetők a lemaradás jelei:  
 

El kell gondolkodni a vváállllaallkkoozzááss hheellyyzzeettéénn, a mmeeggffeelleellőő ssttrraattééggiiáánn, ha 
 

– a ddoollggoozzóókk egyre többször mmaarraaddnnaakk kkii a munkából.  

– csökken az eellkköötteelleezzeettttsséégg a cég iránt.          

– egyre többen mmoonnddaannaakk ffeell.  

– romlik a tteelljjeessííttmméénnyy és csökken a tteerrmmeelléékkeennyysséégg.  

– csökken a mmuunnkkaabbiizzttoonnssáágg és megnő a mmuunnkkaahheellyyii bbaalleesseetteekk száma.  

– egyre ttööbbbb ppaannaasszz érkezik az ügyfelek és fogyasztók részéről.  

– a ccssaappaattééppííttőő mmeeggmmoozzdduulláássookk épp ellenkező hatást érnek el.  

– növekvő hajlam a jogszerű követelések ppeerreess úton való érvényesítésére,  

– aa ccéégg mmeeggííttééllééssee rroommlliikk.  
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uu))    MMiitt  tteehheettüünnkk  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszz  eelllleenn??  
 

EEllssőő  llééppéékkéénntt fel kell ismernünk, hogy stresszről van szó, és ezzel lehetővé tesszük, hogy 
tegyünk is ellene.  
 

Eredményes és hatásos lehet a kkllaasssszziikkuuss kkoocckkáázzaattkkeezzeellééssii  ffoollyyaammaatt 55  llééppéésséénneekk vé-
gigjárása: 
 

1. A hheellyyzzeett eelleemmzzééssee és a kkoocckkáázzaatt ffeellbbeeccssüüllééssee: el kell gondolkodni azon, mely 
terület lehet a legstresszesebb és milyen bizonyítékok támasztják alá ezt a feltétele-
zést. 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. CCsseelleekkvvééssii tteerrvv kkiiddoollggoozzáássaa: 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 sikeressé-
gét. Tájékoztassuk a dolgozókat a tervről és a végrehajtás módjáról. 

3. A ccsseelleekkvvééssii tteerrvv mmeeggvvaallóóssííttáássaa: a tervnek megfelelően hajtsuk végre az ötlete-
ket, ám közben végig legyünk nyitottak a visszajelzésekre. 

4. A ccsseelleekkvvééssii tteerrvv eerreeddmméénnyyeeiinneekk éérrttéékkeellééssee: vessük össze a változásokkal elért 
helyzetet és a kezdeti állapotot. 

5. A ttaannuullssáággookk levonása, ttoovváábbbbii llééppéésseekk mmeegghhaattáárroozzáássaa az értékelés eredmé-
nyei 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 hhaarrcc 

nneemm kkiizzáárróóllaagg  ooddaaffiiggyyeellééss  ééss  ppéénnzz  kkéérrddééssee. 

A mmuunnkkaahheellyyii  eerrggoonnóómmiiaa eredményeit eredményesen lehet alkalmazni a környezeti hatá-
sok pozitív befolyásolására. Kevesen gondolnák, hogy milyen komoly stressz alakulhat ki 

abban a munkavállalóban, akinek naponta egy olyan sszzéékkeenn kell ülnie, amely kényelmetlen, 
és állandó izomfájdalmat eredményez. Vagy hogy milyen nagy szorongást okozhat egyesek-

nél az amerikai munkaszervezési módszerek begyűrűzésként nálunk is megjelent eeggyytteerrűű 

iirrooddáákk, és ezzel milyen nagy mértékű stressz alakulhat ki a munkavállalókban  

Elterjedt megoldás a kköözzööss  íírróóaasszzttaall 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 mmaaggáánnyytt, 
egy saját ki ssaarrkkoott, ahol elférnek iinnttiimmiittáássáánnaakk  jjeelleeii (fénykép, kabala tárgy, stb.) 

Érdemes kitérni a kköötteettlleenn  mmuunnkkaaiiddőőrree.. Így kívülről úgy látszik, hogy a kö-
tetlen munkaidő szabadságot ad, és akár felvértezi a munkavállalót a munka-
helyi 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 

kköözzööss tteesstteeddzzééssrree, mely kkiittűűnnőőeenn  vveezzeettii  llee  aa  ffeellggyyüülleemmlleetttt  ssttrreesssszztt..    

TTaannuulljjuukk  mmeegg  hháátt  kkeezzeellnnii  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszztt!!  

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 eellkkeerrüüllééssééhheezz néhány apró jó tanács:  
 

– Bármennyire sok dolgod is van, pprróóbbáálljj  mmeegg  eeggyy  iiddőőbbeenn  ccssaakk  eeggyy  ffeellaaddaattttaall fog-
lalkozni! Ehhez segítség lehet, ha mmiinnddeenn hhéétt eelleejjéénn - aztán minden nap reggelén - 

ááttggoonnddoolloodd a fő feladatokat, és listát írsz róluk. Ne próbáld magad görcsösen tartani 
ehhez a listához, inkább csak iránymutatásként kezeld.  

– Egy kis bbaarrááttkkoozzááss oldottabb hangulatot teremt. Ismerd meg job-

ban a kollégáidat, bbeesszzééllggeesssseetteekk időnként másról is, mint mun-
káról.  

– A sszzoobbaannöövvéénnyyeekk meghittséget, otthonosságot sugároznak, és 
közben az iroda levegőjét is frissítik. Ugyanígy jókedvre derítenek 

például a sszzíínneess  íírróóeesszzkköözzöökk. Ennél merészebb ötletek megvaló-
sítása már csak a képzelőerődön és a munkahely nyitottságán mú-
lik.  

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

 

– Ha pprroobblléémmáádd adódik valamelyik kollégáddal, iiggyyeekkeezzzz  aazzoonnnnaall  rreennddeezznnii  aa  hheellyy--

zzeetteett.. IIssmmeerrjjéétteekk és értsétek meg eeggyymmááss áálllláássppoonnttjjáátt, így a jövőben könnyeb-
ben el tudjátok kerülni a konfliktusokat.  

  
 

Az egyén maga akkor ér el eredményt, ha felismeri, hogy mmeellyyiikk az ő 

lleeggnnaaggyyoobbbb ssttrreesssszzkkeellttőő ttéénnyyeezzőőjjee (stresszora), és ezt próbálja a le-
hető legkisebbre csökkenteni, ha ez nem sikerül, el kell gondolkozni a 

váltáson. Mindemellett érdemes néhány ssttrreesssszz-kkeezzeellééssii tteecchhnniikkáátt eell--

ssaajjááttííttaannii – kezdve a rreellaaxxáácciióóss gyakorlatoktól a helyes llééggzzééss elsajá-

tításán, a mmaasssszzáázzssoonn át a jjóóggááiigg, vagy más kkeelleettii technikáig.(Ezekről 
később szólunk.)   
 
Ha ebben segítséget kaphat a munkavállaló a munkahelytől is (pl. a cafetéria-rendszerbe be-
iktatva), ezzel elősegíthető a vállalat helyzetének javulása is (nőnek a teljesítmények, csök-
kenek költségek, stb.) Nem véletlen, hogy számos kutatás igazolta, hogy egy cég minden 

erőfeszítése akkor lesz eredményes, ha vannak eellőőrree  ááttggoonnddoolltt  iirráánnyyeellvveeii  aa  ddoollggoozzóókk  

eeggéésszzssééggéénneekk  bbiizzttoossííttáássáátt  iilllleettőőeenn, 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, még-

is éérrddeemmeess  aa  kkoolllleekkttíívv  sszzeerrzzőőddééss  ttáárrggyyaalláássookk  nnaappiirreennddjjéérree  ttűűzznnii  aa  ssttrreesssszz--kkeezzeellééssii  

mmóóddsszzeerreekk  bbeevveezzeettéésséétt,, hivatkozva a munkahelyi stressz ártalmaira. Ajánlatos összeha-
sonlítani 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 eeggyysszzeerrrree  ttööbbbbeekknnééll  

hhoozzhhaatt  eerreeddmméénnyytt, pl. ha lehetséges, rendszeres időközönként – 

akár a munkát megszakítva− rövid ssttrreesssszz-oldó ggyyaakkoorrllaattookkaatt vé-

gezni (önkéntes alapon), több sszzaabbaaddiiddőő pprrooggrraammoott támogatni (bár 

ez többletköltségbe kerül). Meg lehetne a kkoolllleekkttíívv  sszzeerrzzőőddééssbbeenn  

áállllaappooddnnii  aarrrróóll  iiss,, hogy a munkavállalók számára a munkáltató lehetővé tesz ppsszziicchhoollóó--

gguussii sseeggííttsséégg igénybevételét (bár ez hazánkban még nagyon ritka). 
    
 

IIIIII..  AA  MMOOZZGGÁÁSS  DDIICCSSÉÉRREETTEE  
 
 

Ezen alcím alatt azt próbáljuk bemutatni, hogy a MMOOZZGGÁÁSS milyen módon sseeggíítt nemcsak a 

ssttrreesssszz, a mmoozzggáásssszzeerrvvii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk, áárrttaallmmaakk ccssöökkkkeennttéésséébbeenn 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 kez-
dünk hozzá (kivéve a keleti technikákat, ahol a testi-lelki felkészülés a mozdulatok elvégzé-

sével párhuzamosan együtt jár)  
 

A rreennddsszzeerreess  MMOOZZGGÁÁSSNNAAKK komoly jelentősége van egészségünk 
megóvásában, javításában, mert intenzív a méregtelenítés, ami az 
anyagcsere folyamatok gyorsulásával, vérbőséggel és a verítékezés-
sel magyarázható (a bőrön keresztül jönnek ki a salakanyagok). A kü-
lönböző mozgatás, mozgás hatására javul a vastagbél mozgása, a 
bélfalra lerakódott salakanyagok könnyebben távoznak a szervezetből 
(pl. jógagyakorlatok, hasprés, hasi légzés). 

 

11..  AA  jjóóggaa  
 

 A jóga csodálatos mélységgel és eszköztárral rendelkezik, mely sokfélre célra 

használható. AA  jjóóggaa  vvaallóóddii  ccéélljjaa  vviisszzoonntt  mmiinnddiigg  iiss  aa  ttuuddaatt  mmeeggiissmmeerrééssee  

kkeellll  lleeggyyeenn..  
 
Soha nem szabad elfelejteni, hogy bármilyen testi panasz enyhítése sem lehet 
sürgetőbb annál, minthogy megválaszolja magának azt a kérdést, hogy "Ki va-
gyok én?". 

  

GGeerriinnccjjóóggaa  

  

GGeerriinnccjjóóggaa  --  AA  mmooddeerrnn  mmoozzggáásstteerrááppiiáákk  ééss  aa  HHaatthhaa  jjóóggaa  ttaalláállkkoozzáássaa    
 

A GGeerriinnccjjóóggaa egy kitűnő eszköz a fent említett testi és pszichés problémák 
kezelésére, de a jógázó mindig tartsa szem előtt önmaga megértésének, meg-
ismerésének fontosságát. A Gerincjóga ötvözi a több ezer éves jóga gyakorla-

tait és a mmaaii  mmooddeerrnn  aannaattóómmiiaa és ggeerriinncctteerrááppiiaa ismereteit. A jógaászanák 

(testhelyzetek) aannaattóómmiiaaiillaagg  ttöökkéélleetteess  ttaarrttáássookk, 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 GGeerriinnccjjóóggaa célja a ffiizziikkaaii  tteesstt  eeggéésszzssééggéénneekk  hheellyyrreeáállllííttáássaa, ezáltal egy teljesebb és 
kiegyensúlyozottabb életszínvonal elérése. A fizikai test egészségének alapfeltétele a helyes 

tartás, ezért itt kezdi a kezelést. TTuuddaattoossííttjjaa a hheellyyeess  tteessttttaarrttáásstt és a hheellyyeess  llééggzzéésstt, 
melyek a mozgásszervi problémák kezelésének alapjai 
 

Főként a ggeerriinncccceell dolgozunk - mely a test ffőő mmoozzggáásstteennggeellyyee -, de a gyakorlatokkal vé-

gigmegyünk a nagyobb iizzmmookkoonn, főbb íízzüülleetteekkeenn, és a tartások segítségével a belső szer-
vezek is átmasszírozzuk. A helyes tempójú és dinamikájú tudatos légzés is fontos szerepet 
kap, mely az idegrendszerre, energetikai folyamatokra (ezáltal az egész tudatra) van közvet-
len hatással. 
 

AA  GGeerriinnccjjóóggaa  éélleettttaannii  hhaattáássaaii::  

  
– javítja a kkeerriinnggéésstt 
– vviittaalliizzááll 
– javítja a ttaarrttáásstt 
– erősíti, lazítja és nyújtja az iizzmmookkaatt 
– javítja az áállttaalláánnooss kköözzéérrzzeetteett 
– növeli a mmaaggaabbiizzttoossssáággoott 
– a kkoonncceennttrráácciióóss készséget 

– növeli a fizikai és pszichikai tteehheerrbbíírráásstt 
– javítja a tteessttttuuddaattoott 
– oldja a ssttrreesssszztt 

 

JJóóggaa  nniiddrraa    

  
A Jóga Nidra különleges mmééllyyrreellaaxxáácciióóss módszer, melynek segítségével megvalósítható a 

teljes ffiizziikkaaii,,  mmeennttáálliiss  ééss  éérrzzeellmmii  rreellaaxxáácciióó.  
 

A nidra szó jelentése: aallvvááss. A Jóga Nidra aallvvááss nnééllkküüllii aallvvááss, vagy ttuuddaattooss 

aallvvááss.. 
Csak kevesen vannak tudatában annak, hogy a tteessttii  ééss  sszzeelllleemmii  eeggéésszzsséégg  

ffüügggg  aattttóóll, hogy ttuudduunnkk--ee jjóóll llaazzííttaannii. Sokan még fizikai-testi szinten sem tud-
nak ellazulni. A nyughatatlan életmód és a lazítás hiánya okozza a stresszt, ide-

gességet és pszichikai labilitást. Napjainkban ssookk  eemmbbeerr  sszzeennvveedd  aa  ssttrreesssszzttőőll 

és ccssaakk  rriittkkáánn  kkééppeess  iiggaazzáánn  eellllaazzuullnnii. A Jóga Nidra rendszeres gyakorlásával azonban 
ez a képesség fejleszthető, hatására nő a fizikai és szellemi teljesítőképesség, javul a kon-

centráció és a memória. A módszer nagyon hatásos, ffééll  óórraa  jjóóggaa  nniiddrráábbaann  ttööllttöötttt  iiddőő  

ffeelléérr  44  óórraa  aallvváássssaall..  

  
Kutatásokat folytatnak a világ számos országában a Jóga Nidra hatásairól, alkalmazási terü-
leteiről. Az eredmények igazolják, hogy hatásosan alkalmazható az alábbi területeken: 
 

– ssttrreesssszzoollddááss 

– aallvváásszzaavvaarrookk 

– vváárraannddóóssssáágg, szülés, menstruációs zavarok 

– mmeemmóórriiaa javítása 

– ttaannuullááss 

– betegségek mmeeggeellőőzzééssee, gyógyulás eellőősseeggííttééssee 

––  a tteesstt,,  aa  sszzeelllleemm  eenneerrggiiááiinnaakk  hhaarrmmoonniizzáálláássaa  
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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 tanulás-

hoz ajánlott sszzaakkkkééppzzeetttt  ookkttaattóó  sseeggííttssééggéétt  kkéérrnnii, ma már Magyarországon nagyon sok 
helyen hirdetnek jóga−tanfolyamot (tessék megnézni az internetet, az újságok hirdetéseit!), 

kkééssőőbbbb a gyakorlatok eeggyyeeddüüll  iiss  eellvvééggeezzhheettőőkk! (A könyvesboltokban is nagyon sok kézi-
könyv található) 
 

22..  MMaasssszzáázzss    
 

A masszázs az eeggyyiikk  lleeggőőssiibbbb és lleeggkkeelllleemmeesseebbbb tteerrmméésszzeetteess (ká-

ros mellékhatásoktól mentes) mmóóddsszzeerr, a betegségek megelőzésére és 
gyógyítására, az egészség megőrzésére.  
Masszázs, gyógyító masszáz, frissítő masszázs, szépítő masszázs, 
sport masszázs, relaxációs masszázs, hidratáló masszázs... Megneve-

zése változó, fajtája is sokféle. EEggyy  bbiizzttooss::  eeggyy  mmaasssszzáázzss  uuttáánn  ffeell--

ffrriissssüüllüünnkk,,  mmeeggúújjuulluunnkk..    
Rohanó életmódunk, a növekvő stressz, az egyre jobban jellemző bbiizzoonnyyttaallaannssáágg, a mmoozz--

ggáásssszzeeggéénnyy  éélleettmmóódd, a hheellyytteelleenn  tteessttttaarrttááss, sok esetben az eeggyyoollddaallúú  ffiizziikkaaii  mmeegg--

tteerrhheellééss, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy izmaink aszimmetrikussá-túlfeszítetté váljanak. 
 

A masszázsterápia során aallaappvveettőő  aa  vvéérrkkeerriinnggééss  ffookkoozzáássaa, melynek hatására felgyorsul 
a különféle lerakódások felszívódása, csökken a lerakódott zsír mennyisége. 

MMeeggsszzüünnnneekk a bőr alatti kötőszövetben lévő ffeesszzüülléésseekk, lleettaappaaddáássookk. FFookkoozzóóddiikk a nnyyii--

rrookkkkeerriinnggééss, változik az anyagcsere, a testhőmérséklet, a légzés, fokozódik a vizelet kivá-
lasztás, ezáltal a méregtelenítés. 

Masszázs után nnöövveekksszziikk  aazz  iizzoommzzaatt  tteelljjeessííttőőkkééppeessssééggee, az izommunka is gyorsabbá 

és kitartóbbá válik. AA  mmaasssszzáázzss  ccssooddáállaattooss  hhaattáásstt  ffeejjtt  kkii  aazz  iiddeeggrreennddsszzeerrrree  iiss..  

  

NNEEMM  jjaavvaallllootttt  mmaasssszzáázzsskkeezzeellééssnneekk  aalláávveettnnii  mmaagguunnkkaatt, ha lláázzaassaakk vagyunk, ha he-

veny ggyyuullllaaddáássssaall küszködik szervezetünk, ízületi gyulladásunk van, (duzzanat, nyomási 

fájdalom, bőrvörösség), csont- ízületi-, iizzoommsséérrüülléésseekk, rráánndduulláássookk, ffiiccaammookk heveny sza-

kaszában, bőrfertőzések (gomba), bbőőrrggyyuullllaaddáássookk, bőrviszketések esetén; ha mélyvénás 
trombózisunk volt; vénák gyulladása, visszeresség, fokozott vérzékenység (leukémia, 

scorbut, haemophilia), TTBBCC esetén. Nem ajánlott kkiissmmaammáákknnaakk sem a masszázs a törzsön 
(más helyen biztos, hogy kifejezetten segít!). Nagymértékben legyengült, sápadt, leromlott, 

igen iiddőőss bbeetteeggeekk, ppsszziicchhiiááttrriiaaii bbeetteeggssééggeekkbbeenn szenvedők (epilepszia, skizofrénia), 

ppaacceemmaakkeerreess betegek se vegyék igénybe! 
 

Néhány mmaasssszzáázzss-ffaajjttáátt röviden bemutatunk:  
 

OOxxiiggéénnmmaasssszzáázzss    

  

EEggyyeessííttii  mmaaggáábbaann a masszázs összes jótékony fiatalító, frissítő hatásait. A hagyományos 

masszázstól eltérően itt nneemm  ccssaakk  aa  mmaasssszzőőrr  ddoollggoozziikk, hanem a ppáácciieennss  iiss  vvééggeezz légző 
és izomgyakorlatokat, így segíti magát egy jóval ellazultabb állapothoz. Ezért az oxigén-
masszázs hatásai is hasonlóak az oxigéntréninghez, viszont az oxigénmasszázsban az 

eeggéésszz tteesstteett át is masszírozzák. KKeeddvveezzőő  hhaattáássaaii: 
– bőrfiatalító 
– karcsúsító 
– fogyaszt 
– méregtelenít 

––  ssttrreesssszzoollddóó    
– javítja a koncentrációs képességet 
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– szellemi és ülőmunkát végzők számára előnyös 
 
 

HHoommeeoossttaassiiss  mmaasssszzáázzss    

  
Karbantartja a belsőt és szabályozza a belső és külső közötti egyensúlyt, egy szaktudással 

kiválasztott iillllóóoollaajjooss vagy kkrréémmeess masszázs, amely kikapcsolódást, elmélyülést, ellazulást 

eredményez. Tulajdonképpen a lleeggeeggyysszzeerrűűbbbb  mmaasssszzáázzssffoorrmmaa, de a különleges anyagok 
(illóolaj, krém, és/vagy illatos füstölők) felerősítik a masszázs amúgy is frissítő hatásait.  
 

AAjjáánnllootttt azoknak, akik: 
– erősebb testtudatra vágynak 
– egyensúlyba kívánják hozni a test-lélek-szellem harmóniáját önmagukban 
– szeretnének megszabadulni az izmaikban felgyülemlett salakanyagoktól 

– ssttrreesssszzmmeenntteessíítteennéékk testüket 

––  jjaavvííttaannáákk  áállttaalláánnooss  kköözzéérrzzeettüükkeett  
 
 

TTaallppmmaasssszzáázzss  --  ffrriissssííttőő  ttaallppmmaasssszzáázzss    
A talpmasszázs (reflexológia) mint gyógyulást segítő terápia, ma 

már az oorrvvoosslláássbbaann  iiss  eellffooggaaddootttt. A természetes gyógymódok 
célja, hogy támogassák, erősítsék a szervezet saját gyógyító erőit. 

A szerv eenneerrggiiaasszziinnttjjéétt  nnöövveelljjüükk  aa  ttaallpp  mmaasssszzíírroozzáássáávvaall..    
A megfelelő zónák masszírozásával nő a hozzárendelt szervek vér-
bősége, javul az anyagcseréje, nyirokkeringése, ezzel mozgósítja a 
szervezet öngyógyító erőit. A talpmasszázst mindig kézzel végzik.  

A talp masszírozása mmeeggeellőőzzééssrree, ffrriissssííttééssrree, rreeggeenneerráálláássrraa is alkalmas. Célja: az ener-
getikai 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 

hhoozzzzáá  ttaarrttoozzóó  sszzeerrvvbbeenn  ffuunnkkcciióózzaavvaarr  vvaaggyy  mmeeggbbeetteeggeeddééss áll fenn. 
 

A hheellyytteelleenn ttáápplláállkkoozzááss, éélleettmmóódd következményeként káros anyagcseretermékek szapo-
rodnak fel a szervezetben, és ha nem tudnak természetes úton eltávozni, a szervek káro-

sodnak, a rreefflleexxzzóónnáákkbbaann  lleerraakkóóddáássookk kkééppzzőőddnneekk, a szervezetben energiablokkok ala-
kulnak ki, emiatt romlik a sejtek anyagcseréje, a szervek, szervrendszerek működése. 
 

A hheellyyeesseenn  vvééggzzeetttt  ttaallppmmaasssszzáázzzzssaall nem lehet ártani, mert az ingerlés először az agyba 

megy, és onnan tovább a szervekbe. MMiinnddeennkkiitt  lleehheett  mmaasssszzíírroozznnii  mmeeggffeelleellőő  pprrooggrraamm  

sszzeerriinntt. FFrriissssííttőő talpmasszázst egészséges emberen lehet végezni, a ggyyóóggyyuulláásstt  sseeggííttőő  

ttaallppmmaasssszzáázzsstt beteg emberen, figyelembe véve azt, hogy az adott betegnek mit bír el a 
szervezete. 
 

33..  TTHHAAII  CCHHII  
 

ŐŐssii  ttáávvooll--kkeelleettii  mműűvvéésszzeett  ééss  mmóóddsszzeerr  aa  tteesstt  ééss  aa  lléélleekk  mműűvveelléésséérree34  
 
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 eemmbbeerreekk  eeggyy  

                                                
34 Köszönettel tartozom Dr. Sohajda Zsuzsannának, az MSZOSZ munkatársának − aki maga is lelkes híve a thai 

chi−nak – az összefoglalóért 
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ccssooppoorrttjjaa  ggyyaakkoorrooll  eeggyyüütttt  mmiinnddeenn  rreeggggeell  eeggyy  ppaarrkkbbaann  sszzeerrttee  aa  vviilláággoonn,,  aa  lleeggttööbb--

bbeenn  KKíínnáábbaann..    
 

A TTaaii  CChhii  ttöörrttéénneettee  

 

Mint filozófia és harcművészeti ág − valóban valahonnan Kínából indult el 

sok száz évvel ezelőtt, az eerreeddeettee  eeggéésszzeenn  aazz  aallkkíímmiiááiigg  nnyyúúlliikk  vviisssszzaa.  

 

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 őőssaannyyaaggoott, ami ccsseennddeess,,  nnyyuuggooddtt,,  mmeelleegg,,  

ttiisszzttaa  ééss  mmaakkuullááttllaann,,  vvéégglleeggeess  ééss  rraaggyyooggóó. Ez az az állapot, amelyet egy sszzeelllleemmii  

úúttoonn  jjáárróó  eemmbbeerr  ccéélluull  ttűűzzhheett  kkii.. Ennek az állapotnak az elérésére számos módszert fej-

lesztettek ki az idők folyamán, és a taoista kolostorokban is többféle vállfaját űzték az alkími-

ának. Különböző anyagokat használtak. Volt azonban egy olyan módszer, ahol szellemi és 

testi erőfeszítéssel próbálták előállítani az "aranyat", ez a bbeellssőő  aallkkíímmiiaa. 

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 nnyyuuggaattii ttrraaddíícciióókkbbaann is megvolt ez a tudás, azonban itt sokkal hamarabb feledésbe me-

rült, mint keleten. Az óókkoorrttóóll kezdve már csak a külső alkímia élt, és a belső alkímia tisztán 
szellemi része.  
 

A kkeelleettii  ggoonnddoollkkooddáássmmóódd sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a test és a szellem közötti ösz-

szefüggés leírása. Az elmélet szerint a lleellkkii  ttoorrzzuulláássookk  tteessttii  ffoorrmmáábbaann  iiss  jjeelleennttkkeezznneekk,,  

ééss  hhaa  tteessttüünnkkeett  rreennddbbee  hhoozzzzuunnkk,,  aazz  eeggyybbeenn  aa  lleellkkii  bbllookkkkookk  ffeelloollddáássáátt  iiss  jjeelleennttii. 
Természetesen ez fordítva is igaz: ha lelki gyakorlatokat végzünk, azzal a testi problémákat 

is megszüntethetjük. EEzz  eeggyy  ooddaa--vviisssszzaa  hhaattóó  ffoollyyaammaatt, és ha harmonikus fejlődést sze-
retnénk elérni, mind a két aspektussal foglalkoznunk kell. Ennek a felismerésnek a következ-

tében alakultak ki a kkeelleettii  mmoozzggáássmműűvvéésszzeetteekk, köztük a TTaaii  CChhii  CChhuuaann is. A Tai Chi 

Chuan segítségével érték el a gyakorlók a ""TTaaii  CChhii""--tt (amely szó szerint annyit jelent, hogy 

a ""LLeeggnnaaggyyoobbbb  VVééggssőő"", és a Yin - Yang típusú energiák kiegészített állapotát jelenti a 
testben.).  
 

A fentiek fényében talán kitűnik, hogy a TTaaii  CChhii--tt  eeggéésszzssééggmmeeggőőrrzzőő  ggyyóóggyyttoorrnnáánnaakk  ttee--

kkiinntteennii  uuggyyaannoollyyaann  hhiibbaa,,  mmiinntt  ppuusszzttáánn  hhaarrccmműűvvéésszzeettnneekk,, mivel ezek csak mellékha-
tásai 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 TM 
––  AAzz  eeggéésszzsséégg  jjaavvííttáássaa  ééss  hheellyyrreeáállllíí--

ttáássaa  

 

Tai Chi kora reggel a szabadban 



63 
 

Napjainkban a Tai Chi-nak rreennggeetteegg  ffoorrmmáájjaa  lléétteezziikk  aa  vviilláággoonn. A legtöbb modern stílus 

az öött  őőssii  kkíínnaaii  hhaaggyyoommáánnyyooss iskolából fejlődött ki: CChheenn, YYaanngg, WWuu//HHaaoo, WWuu és SSuunn.35 
 

AA  TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii--nnaakk  aa  bbeellssőő  aallkkíímmiiaa  aa  ccéélljjaa,,  aammeellyyhheezz  aazz  úútt  aa  tteessttii  --  sszzeelllleemmii  

eeggéésszzssééggeenn  kkeerreesszzttüüll  vveezzeett.
36  

 

A TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM  
llaassssúú  ééss  tteerrmméésszzeetteess  mmoozzdduullaatt  öösssszzeessssééggee, melyek ellazítják a 

testet és a lelket, javítva a koordinációt, fejlesztve az erőt és a mozgékonyságot. A lágy fordí-
tó és nyújtó mozdulatok oldják a derék, hát és nyak fájdalmait, és inkább felfrissítik, mint kifá-
rasztják a gyakorlót. Nagy szerepe van az időskori csontritkulás gyógyításában, és az azzal 

járó fájdalmak megszüntetésében. A TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM 
aazz  eeggéésszzsséégg  vviisssszzaaáállllííttáássáárraa  ééss  

ffeennnnttaarrttáássáárraa  sszzoollggáállóó  bbeellssőő  mmoozzggáássmműűvvéésszzeett..    
 

KKOORRHHAATTÁÁRR  NNÉÉLLKKÜÜLL  MMIINNDDEENNKKII  VVÉÉGGEEZZHHEETTII!!  
 

FFeellggyyoorrssuulltt  éélleettvviitteellüünnkk  ééss  aa  rreennggeetteegg  üüllvvee  vvééggzzeetttt  mmuunnkkaa sokszor stresszel és a 

megfelelő fizikai aktivitás hiányával párosul. A TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM rendszeres gyakorlása 
szervezetünk teljes fiziológiájára jótékonyan hat, ide értve az ínszalagokat, ízületeket, gerin-
cet, kötőszöveteket és belső szerveket. Habár nem helyettesíti a megfelelő orvosi kezelést, a 

TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM többek között segíthet az olyan bbeetteeggssééggbbeenn  sszzeennvveeddőőkk  eeggéésszzssééggéé--

nneekk  ééss  éélleettmmiinnőőssééggéénneekk  jjaavvííttáássáábbaann, mint a rossz vérkeringés, magas vérnyomás, ízü-
leti gyulladás, hátfájdalmak, légzőszervi problémák, emésztési rendellenességek, Parkinson-
kór, Sclerosis Multiplex, fibromyalgia.  
 

A TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM gyakorlása folyamán a testhelyzetek változtatása az alábbi fizikai ha-
tásokkal jár:  

 SSzzíívv--  ééss  éérrrreennddsszzeerr:: a TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM fokozza a vér és az oxigén keringését 
valamennyi testrészünkben. Bizonyítást nyert, hogy csökkenti a magas vérnyomást.  

 CCssoonnttrreennddsszzeerr: 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.  

 IIzzoommrreennddsszzeerr: a TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM minden fontos izom-csoportot megmozgat. Ja-
vítja az izmok tónusát és jó hatással van a derékfájdalmakban szenvedőkre.  

 IIddeeggrreennddsszzeerr: a TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM fejleszti az egyensúly-érzetet, a koordinációt és 
a finom mozgáskészséget. Javulnak a reflexek és az összpontosító képesség.  

A fenti hatásoknak köszönhetően a TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM gyakorlása oollddjjaa  aa  ssttrreesssszztt és 

megakadályozza az abból adódó betegségek kialakulását. A TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTMM megtanulá-

sa a rreellaaxxáállááss elsajátítása. Kínában sok orvos önálló valamint kiegészítő gyógymódként al-
kalmazza kimutathatóan jó hatásfokkal.  
 

A MMaaggyyaarroorrsszzáággii  TTaaooiissttaa  TTaaii  CChhii  TTáárrssaassáágg a kanadai központú Nemzetközi Taoista Tai 

Chi Társaság része,37 1994 óta létezik. Jelenleg BBuuddaappeesstteenn, GGyyőőrröötttt, PPaannnnoonnhhaallmmáánn, 

SSoopprroonnbbaann, EEggeerrbbeenn és MMiisskkoollccoonn tartanak edzéseket. 

                                                
35 A Taoista Tai Chi 

TM
 ugyan nem egyenes leszármazottja a kínai kolostori hagyományoknak, de a társaság ala-

pítója, Moy mester sokat rekonstruált belőle. Moy-Lin-shin kisgyermekkora óta taoista kolostorban élt, és meste-
reitől 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) kife-
jezés a pusztakezes harcművészetekre utal. 
37 A Nemzetközi Taoista Tai Chi 

TM
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 alkalmazottak-

nak, különösen a pénztárosoknak igen ajánlott!) 

 

44..  EEggyyéébb  mmoozzggáássookk    
 

ÁÁllllóókkééppeesssséégg  nnöövveellééss,,  zzssíírrééggeettééss::    
– szobakerékpározás,  
– gyaloglás,  
– kocogás, pulzusmérő órával 

 
Az edzett szervezet az energiaszükséglet fedezésére a sza-
bad zsírsavakat hasznosítja (ha nem túl nagy intenzitású a 
mozgás), vagyis az edzett szervezet anyagcseréje a zsírleépítésre van hangolva. Az edzet-
len szervezetben ezzel ellentétben a zsírtermelés és raktározás a domináló jelenség. 
 

ZZssíírrééggeettééss  hhaattéékkoonnyyaann::  

EEddzzééss  eellőőtttt  mmáássffééll óórráávvaall (nem kevesebb!) fogyasszunk alacsony szénhidráttartalmú, fe-
hérjében gazdag kevés ételt (pl. joghurtot), jobban és tovább bírjuk az edzést, több kalóriát 
tudunk elégetni. Meg kell tanulnunk orron át lélegezni, stabilizálja a szívritmusunkat, kitar-
tóbbá tesz és nem fogunk lihegni, kapunk elég levegőt. 
 

Nagyon fontos a bbeemmeelleeggííttééss, ami 1155  ppeerrcciigg 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 (fel-
halmozott) tartalékai után nyúl. 
 

Éppen ezért a  kkaarrddiiooeeddzzéésstt  −−bbiicciikklliizzéésstt,,  ffuuttáásstt−−  hagyjuk az edzés végé-
re. 
 

UUggrráállóókköötteelleezzééss::  

  
Megmozgatja az egész testet, edzi a szívet és az érrendszert. 

KKééttppeerrcceess lassú bemelegítéssel kezdjünk (lábainkat nem emeljük túl magasra, 

kicsiket ugrunk). Utána vváállttoozzttaattggaattjjuukk a ggyyaakkoorrllaattookkaatt 1-2 percenként: ki-
csiket 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. 

HHiinnttáázzóó  uuggrráálláásstt  vvééggeezzzzüünnkk, 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, ffookkoo--

zzaattoossaann  nnöövveellhheettjjüükk  aa  nnaappii  aaddaaggoott,,  iiddőőttaarrttaammoott..  

TTúúrráázzááss::  

Fizikailag frissítően hat a szervezetre, a tájban való gyönyörködés, 

a csendes, nyugodt környezet ppsszziicchhééss  eellllaazzuulláásshhoozz  vveezzeett..  

TTiippppeekk  aa  mmuunnkkaahheellyyii  tteessttmmoozzggáásshhoozz  
 

Gyakran még azok is, akik egyébként munkaidő után eleget sportolnak, tteelljjeesseenn  eellhhaannyyaa--

ggoollnnaakk  mmiinnddeennffééllee  tteessttmmoozzggáásstt,,  aammíígg  ddoollggoozznnaakk..  
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Ez csak amiatt gond, mert az eeggéésszz  nnaappooss  üüllőőmmuunnkkaa  nneemm  tteesszz  

jjóótt. Akkor sem, ha egyébként edzettek vagyunk. Hiszen az íróaszta-
lunk mellett akaratlanul is begörbül a hátunk, megfeszül a nyakunk, 
és a végtagjaink elgémberedhetnek. Mindez persze a gondolkodá-
sunkat is lassítja. 

 

IItttt  aazz  iiddőő  tteehháátt,,  hhooggyy  bbeelleeccsseemmppéésssszz  eeggyy  kkiiss  mmoozzggáásstt  mmiinnddeenn  mmuunnkkaannaappooddbbaa! Eh-
hez adunk ötleteket: 

1. Szállj le eeggyy  mmeeggáállllóóvvaall  eellőőbbbb hazafelé a buszról vagy a metróról. Így máris gyalo-
goltál, mozogtál pár percet a napi ajánlott fél órából.  

2. Végezz óórráánnkkéénntt  ffééll  ppeerrcciigg  sszzeemmkköörrzzéésstt mindkét irányba, és időnként fókuszálj 
különböző távolságban lévő tárgyakra.  

3. VVáállaasszzdd  aa  llééppccssőőtt a lift helyett, amikor csak teheted.  

4. Az eebbééddsszzüünneetteett vagy egy részét kihasználhatod arra, hogy ssééttáálljj egyet a közeli 
parkban egyedül vagy valamelyik kollégáddal.  

5. ÓÓrráánnkkéénntt  áálllljj  ffeell  55--1100  ppeerrccrree  aa  sszzéékkeeddbbőőll, és nyújtózz párat, végezz egy-két 
gimnasztikai gyakorlatot. a munkaasztalnál vagy a falnál. A felfrissült vérkeringéssel 
még a szellemi munka is tökéletesebb lesz.  

6. CCssaappaattééppííttéésskkéénntt  áállttaalláábbaann sikeres egy kköözzööss ssppoorrttpprrooggrraamm hétvégén vagy 

munkaidő után, válasszatok akár egy közös kkeerréékkppáárrttúúrráátt, kkiirráánndduulláásstt vagy kkoo--

ssaarraazzáásstt.  
7. NNee  ffeelleejjttssdd,,  aa  tteesstteedd  iiss  ttőőkkee!!  Az edzett, állóképes szervezet lelkileg és fizikailag is 

többet bír.  

 

IIVV..  MMUUNNKKAABBAALLEESSEETTEEKK  ––  MMEEGGEELLŐŐZZÉÉSS  −−  KKÖÖVVEETTKKEEZZMMÉÉNNYYEEKK  
 
 

11..  MMuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseett  ééss  bbíírrssáágg::  mmii  aa  hháárroomm  lleeggggyyaakkoorriibbbb  ttéévvhhiitt??38    
 

A munkavédelemmel kapcsolatban több ttéévvhhiitt is él a kisvállalkozókban. Különösen azok 

bagatellizálják egy esetleges mmuunnkkaavvééddeellmmii eelllleennőőrrzzééss kkoocckkáázzaattaaiitt, akik úgy gondolják, 

nneemm  vvééggeezznneekk  veszélyes tevékenységet. Nézzük végig, mmiiéérrtt  bbüünntteettnneekk  aa  mmuunnkkaavvéé--

ddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőkk  és  mmiitt  ggoonnddoollnnaakk  rroosssszzuull  a cégek.  

 

Az OOMMMMFF  nnyyiillvváánnooss  hhaattóóssáággii  nnyyiillvváánnttaarrttáássáábbóóll kiderül, hogy olyan tevékeny-
ségű cégek is kaptak munkavédelmi bírságot, amelyekről fel sem tételeznénk. A 
nyilvántartásból kigyűjtve, hogy milyen cégek kaptak munkavédelmi bírságot, érde-

kes következtetések vonhatók le.  Vegyük sorra a tévhiteket és tényeket. 
 

AAzz  eellssőő  ttéévvhhiitt::  ""KKiiss  ccééggeett  úúggyysseemm  nnaaggyyoonn  bbüünntteettnneekk  mmeegg!!""    

A nyilvántartásból elég nehéz adatokat kiszűrni, de adószámuk alapján két csoportba sorol-
hatóak a kisvállalkozások a négymillió forint árbevételű cégekre kirótt bírságok és a huszon-
ötmilliós 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 iillyyeenn  kkiiss  ccééggeekk  aakkáárr  aazz  éévveess  áárrbbeevvéétteellüükk  1100  sszzáázzaa--

                                                
38 Kling Péter munkavédelmi szakmérnök –  www.munkavedelmioktatas.hu  

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php
http://www.munkavedelmioktatas.hu/
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lléékkáátt  iiss  kkiiffiizzeetthheettiikk  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbíírrssáággrraa..  A munkavédelmi bírság megállapításakor 
az OMMF által is deklaráltan nem vehető figyelembe a munkáltató anyagi helyzete. A felso-
rolt 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 ezek-
nek a cégeknek az éves árbevétele maximum 25 millió forint. Ők garantáltan még mindig 

ccssaakk  mmaaxxiimmuumm  nnééhháánnyy  ffőőtt  ffooggllaallkkoozzttaattnnaakk, ehhez képest náluk is akadnak komoly ösz-

szegű bbíírrssáággookk az alábbi jogerős bírsághatározatok születtek.  

egyéni vállalkozó  

 
100 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
120 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
150 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
150 000 Ft 

egyéni vállalkozó  150 000 Ft építőipari és szolgáltató bt.  

 
200 000 Ft 

villamossági kereskedelmi és 
szolgáltató bt.  

 
200 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
200 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
200 000 Ft 

építőipari kereskedelmi és szolgáltató kft.  

 
240 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
250 000 Ft 

építőipari kkt.  

 
250 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
300 000 Ft 

egyéni vállalkozó  

 
300 000 Ft 

egyéni vállalkozó  350 000 Ft egyéni vállalkozó  

 
400 000 Ft 

 
egyéni vállalkozó  

400 000 Ft mezőgépgyár kft.  

 
400 000 Ft 

gyártó, kereskedelmi és szolgál-
tató bt.  

 
300 000 Ft  

+ 200 000 Ft 
  

 

AA  mmáássooddiikk  ttéévvhhiitt::  ""NNeemm  vveesszzééllyyeess  aa  tteevvéékkeennyyssééggüünnkk,,  hhoozzzzáánnkk  bbiizzttooss  nneemm  jjöönn  eell--

lleennőőrrzzééss""    

  
A vizsgálat néhány olyan iparágra is kiterjedt, amelyek a munkavédelmi bírságokat tekintve 

kifejezetten vveesszzééllyytteelleennnneekk tűnnek. Ebből kiderül, hogy még a tanácsadók sincsenek biz-

tonságban, sőt, a bírságtól a jóisten sem véd meg, amint ennek az eeggyyhháázznnaakk a példája is 
mutatja (400000 Ft bírság).39  
 

NNééhháánnyy  kkeerreesskkeeddeellmmii  ccéégg  

kereskedelmi kkt.  100 000 Ft  kiskereskedelmi kft.  150 000 Ft  

kereskedelmi és szolgáltató bt.  200 000 Ft  kereskedelmi és szolgáltató kft.  200 000 Ft  

ipari és kereskedelmi kft  200 000 Ft  kereskedelmi kft.  

200 000 Ft 
 

 

AA  hhaarrmmaaddiikk  ttéévvhhiitt::  ""MMii  nneemm  ggyyáárrttóó,,  hhaanneemm  sszzoollggáállttaattóó  ccéégg  vvaaggyyuunnkk,,  nniinnccsseenneekk  iiss  

vveesszzééllyyeess  ggééppeeiinnkk""    
Ettől azért ugyanúgy szükség van munkavédelemre, mint ahogyan az OMMF az alábbi cé-
geknél 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.  

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=63303597-1-23&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=63929191-1-35&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64262008-1-25&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=62007511-1-40&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64706333-1-25&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=22384184-1-16&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=27680739-1-20&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=27680739-1-20&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=50943007-1-34&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64757054-1-33&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=12653090-1-11&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=62412221-1-23&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=20543817-1-20&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64959957-1-26&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64563725-1-25&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=63901236-1-23&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=64581099-1-31&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=63839258-1-23&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10617418-1-08&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=20678964-1-06&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=20678964-1-06&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=19187262-2-42&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=28401816-2-13&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13551362-2-43&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=21805446-2-09&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=11526010-2-19&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10315099-2-04&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10841444-2-42&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php
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fűtésszerelő szolgáltató kft.  100 000 Ft vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató bt.  100 000 Ft  

fűtésszerelő szolgáltató bt.  150 000 Ft szépségápoló szolgáltató kft.  150 000 Ft  

autószerviz szolgáltató kft.  250 000 Ft kiadó, reklámszolgáltató kft.  400 000 Ft  

fotószolgáltató kft.  400 000 Ft szálloda zrt.  500 000 Ft  

biztonsági szolgáltató kft.  

 
500 000 Ft 

 
iskolai szövetkezet  

300 000 Ft  
+ 500 000 Ft  

 

22..  AA  mmuunnkkaahheellyyii  bbaalleesseettii  ookkttaattááss  ffoonnttoossssáággaa  
 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi ÜÜggyynnöökksséégg tevékenységében a 
munkahelyi balesetek megelőzése kulcsfontosságú kérdés, melyet tükröz az a tény is, hogy 

a 22000011..  ÉÉvvii  EEuurróóppaaii  MMuunnkkaahheellyyii  BBiizzttoonnssáággii  ééss  EEggéésszzssééggvvééddeellmmii  HHéétt  ttéémmáájjaa  iiss ez 
volt. E kezdeményezés támogatására tanulmányozták az Európai Uniós tagországok bal-
eset-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 bbaalleesseett−−mmeeggeellőőzzééssii  pprrooggrraammookk jelentős ppoozziittíívv hhaattáássssaall 
járhatnak, például a munkahelyi bbaalleesseetteekk  aallaaccssoonnyyaabbbb  ggyyaakkoorriissáággaa és ssúúllyyoossssáággaa, 

ezen felül, más előnyök mellett, jjoobbbb  kkööllttsséégg--hhaasszzoonn  aarráánnyyookk  áállttaall. A jelentés kiemeli a 

mmoonniittoorroozzáássii  rreennddsszzeerreekk, a kockázatoknak a forrásuknál történő megelőzésének fontos-

ságát, valamint a ttáárrssaaddaallmmii ppáárrbbeesszzéédd, ppaarrttnneerrsséégg és a ddoollggoozzóókk rréésszzvvéétteelléénneekk 

eellőőnnyyeeiitt.  
 
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 iinnffoorr--

mmáácciióókk  ááttaaddáássaa,,  ááttvvéétteellee. Ennek érdekében persze a mmuunnkkáállttaattóónnaakk, mint a munkahe-
lyen az elsődleges munkavédelmi felelősnek van a legfőbb tennivalója, mert neki kell gon-
doskodnia arról, hogy a munkavállaló megkapja a szükséges munkavédelmi ismeretanyagot. 
(Most nem szólunk a munkáltató teljes felelősségéről: a biztonságos és egészséges munka-
hely kialakításáról, mellyel kapcsolatosan a VÉDD MAGAD első kötetében bővebben szól-
tunk).  
 

A mmuunnkkaavvééddeellmmii  ookkttaattááss folyamatos feladat, de vannak olyan esetek, amikor az oktatást 
kötelező megtartani:  
 

– a munkavállaló mmuunnkkáábbaa áálllláássaakkoorr 
– mmuunnkkaahheellyy vagy mmuunnkkaakköörr mmeeggvváállttoozzáássaakkoorr, valamint az egészséget nem ve-

szélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor 

– mmuunnkkaaeesszzkköözz ááttaallaakkííttáássaakkoorr vagy úújj mmuunnkkaaeesszzkköözz üzembe helyezésekor 
– úújj tteecchhnnoollóóggiiaa bevezetésekor 

 

A munkáltató kköötteelleess a munkavédelmi ookkttaattáásstt oollyyaann iiddőőkköözzöökkbbeenn és 

ttaarrttaalloommmmaall mmeeggttaarrttaannii, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglal-

koztatás teljes időtartama alatt rreennddeellkkeezzzzeenn az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, 

mmeeggiissmmeerrjjee a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.  

Az oktatást rreennddeess  mmuunnkkaaiiddőőbbeenn  kkeellll  mmeeggttaarrttaannii, és szükség esetén 

iiddőősszzaakkoonnkkéénntt - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figye-

lembe véve - mmeegg kkeellll  iissmméétteellnnii.. Az oktatás elvégzését a tteemmaattiikkaa  mmeeggjjeellöölléésséévveell és a 

rréésszzttvveevvőőkk aallááíírráássáávvaall ellátva íírráássbbaann 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. 

http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13615680-2-13&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=20179915-1-12&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=21064591-2-15&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13413031-2-10&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13910806-2-07&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10704918-2-41&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13051642-2-13&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10969777-2-41&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=13385668-2-43&csop=14
http://nyilvantartas.ommf.gov.hu/srcvw.php?view=10798023-2-01&csop=14
http://agency.osha.eu.int/publications/report
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A munkavédelmi oktatások témáit a munkáltató határozza meg, de talán nem haszontalan 

áttekinteni a jjaavvaassoolltt  ookkttaattáássii  ttéémmáákkaatt:  
 

– a munkavédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított áállttaalláánnooss jjooggookk 

és kköötteelleezzeettttssééggeekk 

– a munkahelyi bbeellssőő eellőőíírráássookk, utasításokból a munkavállalóra vonatkozó rendelke-
zései 

– a munkája egészséges és biztonságos végzéséhez szükséges uuttaassííttáássookk (techno-
lógia, gépkezelési, karbantartási stb.) 

– a jjooggsszzaabbáállyyookknnaakk a munkavállaló bbeeoosszzttáássáávvaall illetve mmuunnkkáájjáávvaall összefüggő 
előírásai 

– a munkavégzéssel járó, helyi körülményekből adódó vveesszzééllyyeekk, áárrttaallmmaakk – mind a 
munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok tekintetében, azok elhárításá-
nak módja, a rendkívüli helyzetekben tanúsítandó magatartás 

– az alkalmazott eesszzkköözzöökk, anyagok, továbbá vvééddőőeesszzkköözzöökk helyes használata 

– a munkavállaló munkájával kapcsolatos kköözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáággii, ttűűzzvvééddeellmmii, eellssőő--

sseeggééllyy-nnyyúújjttáássii ismeretek 
 

––  aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  vváállllaallaattii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőiinneekk  mmeeggvváállaasszzttáássaa,,  

ffeellaaddaattaaii,,  aa  kkééppvviisseellőő  jjoogg--  ééss  hhaattáásskköörree  ééss  ppeerrsszzee  eelléérrhheettőőssééggüükk  

 

Ez utóbbit azért emeljük ki a tematikából, mert  − mint láttuk – eelléégg  kkeevvééss  hheellyyeenn  vváállaasszz--

ttoottttaakk  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőőtt, nem egy esetben azért is kapcso-
lódnak 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, eelltteerrjjeeddtt  ttéévvhhiitt  sszzeerriinntt a munkáltató „nem tehet semmit”, ha a munkavállalók nem 
kívánnak munkavédelmi képviselőt választani, a munkáltató nem avatkozhat be a munkavál-
lalók jogaiba, és ezért nincs képviselőjük.  

 

Ezzel kapcsolatban 2007−ben született eeggyy  rreennddkkíívvüüll  ffoonnttooss  lleeggffeellssőőbbbb  

sszziinnttűű  ííttéélleett
41, melyben a Legfelsőbb Bíróság nagyon kategorikusan ki-

mondta, hogy a választás megtartása kötelező, és a választás megtartásá-
nak lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a mun-

káltató kötelezettségeként írja elő, aki nneemm  hhiivvaattkkoozzhhaatt  aarrrraa,,  hhooggyy  ee  kköö--

tteelleezzeettttsséégg  ccssaakk  aakkkkoorr  tteerrhheellii,,  hhaa  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  aa  vváállaasszzttáássii  jjoo--

ggoossuullttssáágguukkkkaall  ééllnnii  kkíívváánnnnaakk. (felülvizsgálati kérelmet a munkáltató nyúj-
totta be a Legfelsőbb Bírósághoz, mivel az OMMF megbírságolta, amiért a munkaválla-
lóknak 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 meg-
tartása kötelezővé teszi a munkavállalók létszámára tekintettel. Minthogy a választás megtartása kötelező, és a vá-
lasztás megtartásának lebonyolítását és a feltételek biztosítását a törvény kifejezetten a munkáltató kötelezettsége-
ként írja elő, a felperes nem hivatkozhat arra, hogy e kötelezettség csak akkor terheli, ha a munkavállalók a válasz-
tási jogosultságukkal élni kívánnak. Az a körülmény, hogy a munkavállalók az őket megillető e jog gyakorlásával kí-
vánnak – e élni, a megtartott választás érvényességét, illetve eredményességét befolyásolja (az Mvt. 70/A. § (3) be-

                                                
41 a Legfelsőbb Bíróság Mfv. II.10.411/2007/3.számú ítélete, teljes szövege olvasható a „Munkavédelmi Képvise-

lő”honlapon: http://www.mvkepviselo.hu/munkavedelmikepvis.html  

http://www.mvkepviselo.hu/munkavedelmikepvis.html
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kezdése értelmében megfelelően alkalmazandó Mt. 51. § - 51/A. §). Téves tehát az a jogszabály-értelmezés, misze-
rint a munkáltatót a választás megtartásának lebonyolítására vonatkozó kötelezettség csak akkor terheli, ha a vá-
lasztást a munkavállalók vagy a szakszervezet kezdeményezi. A törvény érintett rendelkezése ugyanis ilyen feltételt 
nem szab.” 

 
 

33..  MMuunnkkaakköörr  bbeettööllttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  aallkkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaatt  
 
 

A VVÉÉDDDD  MMAAGGAADD  kkéézziikköönnyyvv ezen kötetének eellssőő  rréésszzéébbeenn áttekintettük azokat a veszé-
lyeket 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 mmuunnkkaakköörr  bbeettööllttééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  aallkkaallmmaassssáágg  vviizzssggáállaattáánnaakk  kköötteelleezzeettttssééggee..    
Eltekintve azoktól az esetektől, amikor a munkavállalókat feketén illetve fél-legálisan foglal-
koztatják, az esetek nagy többségében a munkáltatók és munkavállalók betartják az erre vo-

natkozó szabályokat. Vita volt – és még mindig van – a vviizzssggáállaattookk áárráánnaakk mmeeggttéérrííttéésséé--

rrőőll, mert nnééhháánnyy  mmuunnkkáállttaattóó (sajnos akad köztük nagy multinacionális cég is!) nneemm  

ttéérrííttii  mmeegg 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 – NNEEMM 

TTEERRHHEELLHHEETTIIKK a munkavállalót, azt a ffooggllaallkkoozzttaattáássssaall  eeggyyüütttt  jjáárróó  kkööllttssééggkkéénntt  aa  

mmuunnkkáállttaattóónnaakk  kkeellll  kkiiffiizzeettnniiee!!  
  
Kétségtelen, hogy a munkáltatói magatartást nagyban befolyásolta az a rendelkezés, 
mely szerint 2007. január 1-től a mmuunnkkaahhiiggiiéénnééss  sszzűűrrőő--  ééss  eelllleennőőrrzzőő  vviizzssggáállaattookk  

nneemm  sszzáámmoollhhaattóókk  eell  aazz  EEggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  AAllaapp  tteerrhhéérree.. Ez azonban nem változtat 
azon, hogy a Munka Törvénykönyve, a munkavédelmi törvény és a munkaköri alkal-
massági vizsgálatról szóló népjóléti miniszteri rendelet, sőt nemzetközi jogi szabá-
lyok szerint a költségeket a munkáltató köteles viselni.  
  
A MMuunnkkaa TTöörrvvéénnyykköönnyyvvee 153. § (1) bekezdése rögzíti a munkáltató költségviselésre 
vonatkozó szabályát:  

  

Mt. 153. § (1) „A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kap-
csolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel…..”. 

  
A munkáltatónak a munkával kapcsolatos kköötteelleezzeettttssééggee elsősorban az eeggéésszzssééggeess  ééss  

bbiizzttoonnssáággooss  mmuunnkkaavvééggzzééss  ffeellttéétteelleeiitt  bbiizzttoossííttaannii, az erre vonatkozó szabályok megtar-
tásával, ezek közül a legfőbb és legalapvetőbb a munkavédelmi törvény. Az Mvt.  szerint a 

mmuunnkkaakköörrii aallkkaallmmaassssáágg vviizzssggáállaattáánnaakk ügyét a mmuunnkkaakköörrii, sszzaakkmmaaii, illetve sszzeemmééllyyii 

hhiiggiiéénnééss aallkkaallmmaassssáágg oorrvvoossii vviizzssggáállaattáárróóll és véleményezéséről szóló jogszabály írja 
elő42 
 

AA  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  22..  §§  ((22))  bbeekkeezzddééssee a munkáltatót teszi felelőssé az egészsé-
get nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért: 
  

„Mvt. 2. § (2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-
ményeinek megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató fele-

                                                
42 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.” 

  

SSzziinnttéénn  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  5588..  §§--a felsorolja azokat a kötelezettségeket, amelye-
ket a munkáltatónak a biztonságos munkavégzéssel kapcsolatosan teljesítenie kell, mint pl. 

– többek között – a mmuunnkkaahheellyy  lléétteessííttéésseekkoorr  kköötteelleezzőőeenn  eellvvééggzzeennddőő  vviizzssggáállaattookk; 

vagy a ssoorroonn kkíívvüüllii eelllleennőőrrzzééss, ha a munkahely, az egyéni védőeszköz, a technológia, 

közvetlenül vveesszzééllyyeezztteettttee a mmuunnkkaavváállllaallóókkaatt; valamint aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  aallkkaallmmaazzáássaa 

a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy 4499. §-a előírásainak megfelelően.  
  

A mmuunnkkaavvééddeellmmii  ttöörrvvéénnyy  4499..  §§  ((11))  sszzeerriinntt a munkavállaló csak olyan munkára és akkor 
alkalmazható, ha 

– annak eellllááttáássááhhoozz mmeeggffeelleellőő éélleettttaannii aaddoottttssáággookkkkaall rendelkezik, 

– ffooggllaallkkoozzttaattáássaa az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fej-

lődését kkáárroossaann nneemm bbeeffoollyyáássoolljjaa, 

– foglalkoztatása az uuttóóddaaiirraa vveesszzééllyytt nneemm jjeelleenntt, 

– mmáássookk eeggéésszzssééggéétt, tteessttii ééppssééggéétt nneemm vveesszzééllyyeezztteettii, és a munkára - külön jog-
szabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. 

  

A munkavédelmi törvény azt is előírja ebben a szakaszban, hogy aazz  eeggéésszzssééggüüggyyii  mmeeggffee--

lleellőőssééggrrőőll  eellőőzzeetteess és - külön jogszabályban43 mmeegghhaattáárroozzootttt  mmuunnkkaakköörröökkbbeenn  --  iiddőő--

sszzaakkooss  oorrvvoossii  vviizzssggáállaatt  aallaappjjáánn  kkeellll  ddöönntteennii..  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 előál-
lításával és forgalmazásával foglalkozó munkakörökre vonatkozóan a népjóléti miniszter 
rendelete a következő vizsgálatokat írja elő44 
 

 
Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, 

tevékenységek 

A vizsgálatok köre 

bakterio- 
lógiai 

bőrgyógyá- 
szati 

TBC 
(ernyőképszűrés 
érvényes lelete) 

 
nemi  

betegség 

Közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, 
italt) előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve 
a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-, gyü-
mölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá 
ilyen munkahelyeken tisztítást, takarítást végző 
személy 

 
 

– 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

– 

  

AAzz  iillyyeenn  vviizzssggáállaattookk - a munkavédelmi törvény meghatározása szerint - mmuunnkkaakköörrii  aall--

kkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaattnnaakk  mmiinnőőssüüllnneekk, melyet a munkáltató által biztosítandó “foglalko-
zás-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 (mun-

kaviszony létesítése előtt) mindenképpen és jogszabályi előírások szerinti időben eell  kkeellll 

vvééggeezznnii. 

A Munka Törvénykönyve és a munkavédelmi törvény előírásai mellett nneemmzzeettkköözzii  jjooggsszzaa--

bbáállyyookk  iiss  aazztt  ttáámmaasszzttjjáákk  aalláá,,  hhooggyy  aazz  iillyyeenn  kköötteelleezzeettttssééggeekk  nneemm  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  

kkööllttssééggeeii. Hazánk is ratifikálta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 161. számú Egyezmé-

                                                
43

 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 
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nyét45 a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról, valamint az erről szóló 171. számú Aján-
lást is. Mindkét nemzetközi dokumentum kifejezetten rendelkezik arról, hogy a foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatások igénybevétele nem terhelheti a munkavállalót.  
  

Az EEggyyeezzmméénnyy  1122..  cciikkkkee 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 foglalkozás-
egészségügyi ellátás legyen a munkavállalók számára költségmentes.” 
  

Egyértelmű tehát, hogy a munkáltatói kötelezettségek teljesítése körében felmerült költségek 

a mmuunnkkaavváállllaallóórraa, sőt aazz  úújj,,  lleeeennddőő  mmuunnkkaavváállllaallóórraa  sseemm  hháárríítthhaattóókk  áátt, még abban 
az esetben sem, ha a munkaviszony létesítésére éppen azért nem került sor, mert az alkal-
massági vizsgálat után kiderül, a munkavállaló – egészségi állapotára tekintettel – nem tölt-

heti be az adott munkakört. Ezt a szabályt a mmuunnkkaakköörrii, sszzaakkmmaaii, illetve sszzeemmééllyyii  hhiiggiiéé--

nnééss  aallkkaallmmaassssáágg  oorrvvoossii  vviizzssggáállaattáárróóll  ééss  vvéélleemméénnyyeezzéésséérrőőll  sszzóóllóó  3333//11999988..  ((VVII..  

2244..))  NNMM  rreennddeelleett 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 mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleess  rreennddeellkkeezznnii 
arról, hogy a hol (melyik foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál) kell elvé-

gezni a kköötteelleezzőő  rreennddsszzeerreessssééggggeell  eellőőíírrtt  mmuunnkkaakköörrii  aallkkaallmmaassssáággii  

vviizzssggáállaattookkaatt (a már munkaviszonyban álló munkavállalóknál), hogy a 

szolgálattól a mmuunnkkáállttaattóó  nneevvéérree  ééss  ccíímméérree  sszzóóllóó, ááffáátt is tartalmazó 

sszzáámmlláátt kell kérni, és hogy ezt a számlát a mmuunnkkaavváállllaallóónnaakk  hhoovvaa  kkeellll  

bbeennyyúújjttaannii, mmiillyyeenn  mmóóddoonn  ttéérrííttiikk  mmeegg neki a nem őt terhelő vizsgálati díjat. Ajánlatos 

egy állandó és stabil rreennddsszzeerrtt  kkiiaallaakkííttaannii, vagy a már meglévő költségtérítési rendszerbe 
beilleszteni ennek a költségnek a megtérítését is.  
  

Az aallkkaallmmaazzááss  eellőőtttt  eellrreennddeelltt  mmuunnkkaakköörrii  aallkkaallmmaassssáággii  vviizzssggáállaattookk  mmeeggttéérrííttéésséérrőőll  

iiss rendelkezni kell, hiszen akkor is a munkáltatót terheli ez a költség, ha végül a munkaválla-
ló egészségügyi alkalmatlansága (vagy másfajta alkalmatlanság) miatt nem lép munkavi-
szonyba. 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 ffooggllaallkkoozzááss−−eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállaattookk 2007. év ele-
jétől szakmai tevékenységükben az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség-
hez (OMMF) tartoznak. Az OMMF munkavédelmi felügyelőségei útján ellátja az általános 
munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiz-

tonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira, iiddeeéérrttvvee  aa  ffooggllaallkkoozzááss--

eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállaatt  MMvvtt..--bbeenn  ééss  kküüllöönn  jjooggsszzaabbáállyybbaann  eellőőíírrtt  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeell--

aaddaattaaiinnaakk  ––  aazz  OOMMFFII  kköözzrreemműűkkööddéésséévveell  ttöörrttéénnőő  ––  sszzaakkmmaaii  iirráánnyyííttáássáátt  iiss..  Az 
OMMF együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által nyújtott egészségügyi szol-
gáltatás tekintetében a szakfelügyeletet külön jogszabály szerint ellátó Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal irányítása alá tartozó Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ-
tal. 
 
 

                                                
45 1988. évi 13. törvényerejű rendelet a Genfben, az 1985. évi június hó 26. napján elfogadott Nemzetközi Mun-

kaügyi 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 bőveb-
ben – 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 hhaattáállyyooss  mmóóddoossííttáássookk  éérrtteellmméébbeenn megváltozott a 

mmuunnkkáállttaattóókknnaakk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybételével kapcsolatos bbee--

jjeelleennttééssii, ttáájjéékkoozzttaattáássii kköötteelleezzeettttssééggee, ppoonnttoossííttáássrraa és kkiieeggéésszzííttééssrree kkeerrüülltt a fog-

lalkozás-egészségügyi szolgálatoknak az ellátással kapcsolatos jjeelleennttééssii ffeellaaddaattaa  iiss..  AAzz  

eeggyyssééggeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  hhaattóóssáágg  llééttrreejjööttttéévveell  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggeekk  

ffeellaaddaattaa  lleetttt  aa  kkoorráábbbbaann  ÁÁNNTTSSZZ--eekk  hhaattáásskköörréébbee  ttaarrttoozzóó  ––  mmuunnkkaaeeggéésszzssééggüüggyyii  

ttaarrttaallmmúú  aaddaattookk  kkeezzeellééssee  iiss..  

A 2007. IV. 15. eellőőttttii sszzaabbáállyyoozzááss szerint iiss  eellőőíírrttaa, hogy be kell jelenteni a munkavállalók 
létszámát és tevékenységét a területileg illetékes ÁNTSZ-nek, és eddig is évente két alka-
lommal (június 30-án és december 31-én) voltak kötelesek jelenteni a szolgálat székhelye 
szerint illetékes ÁNTSZ intézetnek a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok által ellátott mun-
kavállalói létszámot és a foglalkozás-egészségi osztály szerinti megoszlást (A-B-C-D besoro-
lását), valamint a szolgáltatás ellátási kapacitás-terhelésének alakulását.  

A mmóóddoossííttááss  aazz  OOMMMMFF  sszzáámmáárraa  tteelljjeessíítteennddőő  bbeejjeelleennttéésseekk  eellőőíírráássaa  rréévvéénn a 
munkáltatók és a szolgáltatók azonosítását, a változások követését teszi lehetővé. 

Emellett eelllleennőőrriizzhheettőővvéé és kköövveetthheettőővvéé válik a mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőősséé--

ggeekk sszzáámmáárraa a munkáltatók részéről a kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgál-
tatás igénybevételének teljesítése, a szolgáltatók részéről pedig az ellátással, a működéssel 
kapcsolatban nyerhetők standard, összehasonlítható adatok. 

A bejelentések alapján a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggeekk a munkáltatói és szolgáltatói 

adatok egybevetésével iinnttéézzkkeeddhheettnneekk az eellllááttááss bbiizzttoossííttáássaa és annak mmiinnőőssééggee éérr--

ddeekkéébbeenn 
 

44..  MMuunnkkaabbaalleesseetteekk  kkiivviizzssggáálláássaa  
 

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 tenni-
valóikat, valamint azt is, hogy milyen módon képviselhetik sérült munkavállaló 
társaik és a többiek érdekeit is 

 

A munkáltatónak a kereskedelemben is a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet hhaallaa--

ddéékkttaallaannuull  kkii  kkeellll  vviizzssggáállnniiaa, és ennek eerreeddmméénnyyéétt mmuunnkkaabbaalleesseettii jjeeggyyzzőőkköönnyyvvbbeenn 

kkeellll  rrööggzzíítteenniiee..  Emellett az oollyyaann  mmuunnkkaabbaalleesseett  kköörrüüllmméénnyyeeiitt  iiss  ttiisszzttáázznnii  kkeellll, amely 
nem eredményez munkaképtelenséget, és e vizsgálat következtetéseit is nyilvántartásba kell 

venni. A munkabaleset (és a foglalkozási megbetegedés) kivizsgálása során ffeell  kkeellll  ttáárrnnii a 

kkiivváállttóó és kköözzrreehhaattóó ttáárrggyyii, sszzeerrvveezzééssii és sszzeemmééllyyii ookkookkaatt, és ennek alapján iinnttéézz--

kkeeddéésseekkeett kell tenni a mmuunnkkaabbaalleesseetteekk és a ffooggllaallkkoozzáássii mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk mmeeggeellőő--

zzéésséérree. 
 

                                                
46 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. 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=311#fogl.eu.szolg
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A vizsgálat megállapításait oollyyaann  rréésszzlleetteesseenn  kkeellll  rrööggzzíítteennii (például tanúk meghallgatá-
sáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a bal-

eset ookkaaiinnaakk  ffeellddeerrííttéésséérree és vviittaa  eesseettéénn a tényállás teljes körű ttiisszzttáázzáássáárraa is. A vizs-

gálat ddookkuummeennttáácciióójjáátt a mmuunnkkaabbaalleesseettii nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaann szereplő ssoorrsszzáámmmmaall  kkell 
ellátni, és fontos, hogy ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni. 
 

TTéénnyyffeellttáárrááss  
A munkabaleset vizsgálatakor az eesseemméénnyy  ttéérrbbeennii  ééss  iiddőőbbeennii  kköörrnnyyeezzeettéébbeenn fel kell 

tárni a vveesszzééllyyeess  kköörrüüllmméénnyyeekkeett és vveesszzééllyyeess  ccsseelleekkeeddeetteekkeett, valamint azokat a té-

nyezőket, amelyeknek sszzeerreeppüükk lehetett a sséérrüülléésstt  eerreeddmméénnyyeezzőő  mmoozzzzaannaatt vagy ffoo--

llyyaammaatt beindulásában. 

  

HHeellyysszzíínnii  sszzeemmllee  
A munkabaleset kivizsgálása során hheellyysszzíínnii  sszzeemmlléétt  kkeellll  ttaarrttaannii.. A helyszíni szemle 

eredményét szükség szerint jjeeggyyzzőőkköönnyyvvbbeenn, rraajjzzoonn, fféénnyykkééppeenn, vviiddeeooffeellvvéétteelleenn rög-
zíteni kell. 
 

IInnffoorrmmáácciióósszzeerrzzééss  
A munkabalesetről információval rendelkező sszzeemmééllyyeekkeett − ha szükséges, jegyzőkönyvileg 

− mmeegg  kkeellll  hhaallllggaattnnii. E személyek lehetnek: 
– a sérült, 
– a balesetet okozó személy, 
– a szemtanúk, 
– a sérült munkatársa, 
– a sérült közvetlen vezetője 

  

MMeeggáállllaappííttáássii  kköötteelleezzeettttsséégg  
 

A munkabaleset kivizsgálása során mmeegg  kkeellll  áállllaappííttaannii 
 

– a lléétteessííttmméénnyyeekk, ggééppeekk, bbeerreennddeezzéésseekk, eesszzkköözzöökk, az áárruufféélleessééggeekk és ccssoo--

mmaaggoolláássuukk áállllaappoottáátt, ennek keretében a munkavédelmi minősítésre, üzembe he-
lyezésre, műszaki felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatko-
zó előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem látható esemény 
(például üzemzavar, műszaki hiba stb.) fellépését 

– az eeggyyéénnii  ééss  kkoolllleekkttíívv  vvééddőőeesszzkköözzöökk, a sérült ööllttöözzeettee, vvééddőőbbeerreennddeezzéésseekk, 
jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét, megfelelőségét, alkalmazásukra és 
használatukra vonatkozó előírások érvényesülését 

– a környezeti ttéénnyyeezzőőkkeett, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség esetén műsze-

res méréssel). A kköörrnnyyeezzeettii  ttéénnyyeezzőőkk a következők: mechanikai tényezők, kémiai 
tényezők (ezen belül: gázok, gőzök, por), elektromos tényezők, zaj és rezgés, sugár-
zás (ezen belül: világítási tényezők), meteorológiai tényezők, klímatényezők, hőmér-
séklet hatásai, élőlény hatásai, egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások 

– a mmuunnkkaasszzeerrvveezzééss, a bbeellssőő eelllleennőőrrzzééss, iirráánnyyííttááss rendszerét 

– a mmuunnkkaavvééggzzééss üütteemméétt, a mmuunnkkaattéérr (eladótér, raktártér, iroda) nnaaggyyssáággáátt, mun-
kakörnyezetben az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó 
táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek, tevékenységek jelenlét-
ét, a kereskedelmi létesítmény rendjét és tisztaságát, az anyagtárolás, szállítás, köz-
lekedés szabályainak érvényesülését, a munkáltatás egyéb körülményeit 

– a bbaalleesseetteett szenvedett mmuunnkkaavváállllaallóó (balesetet okozó személy) és társaik bbaall--

eesseett bekövetkezése eellőőttttii ffeellaaddaattáátt, szándékát és cselekedeteit, a környezeti té-
nyezők baleset előtti állapotát 
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– az érintett bbeerreennddeezzéésseekkrree, mmuunnkkaaeesszzkköözzöökkrree, mmuunnkkaaffoollyyaammaattrraa, sérülti (oko-
zói) és társi cselekedetre vonatkozó előírások érvényesülését, az előírástól való elté-

rés mértékét; a bbaalleesseetteett kiváltó ookkoott, ookkookkaatt, az eddig felsorolt minden tényező 
hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető arányának megállapí-
tásával 

––  hogyan  lleetttt  vvoollnnaa  eellkkeerrüüllhheettőő  aa  mmuunnkkaabbaalleesseett  

– az összes lleehheettssééggeess jjaavvííttóó iinnttéézzkkeeddéésstt, és ezek függvényében azt, hogy mit kell 
tenni hasonló baleset megelőzése érdekében 

A munkabalesetek vizsgálatának megállapításait olyan rréésszzlleetteessssééggggeell  kkeellll  

rrööggzzíítteennii, hogy az így készült dokumentumok aallkkaallmmaassaakk lleeggyyeenneekk mind a 

bbaalleesseett  ookkaaiinnaakk  mmeeggáállllaappííttáássáárraa, mind pedig a megállapított összefüggé-
sek, körülmények tényszerű alátámasztására. 

 

BBeejjeelleennttééss 

A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a baleseti helyszín szerint iilllleettéékkeess ffeellüüggyyee--

lleettnneekk (azaz az illetékes területi munkavédelmi felügyelőségnek) aazzoonnnnaall  bbeejjeelleenntteennii. 
(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). 

AA  sséérrüülltt,,  iilllleettőőlleegg  aa  bbaalleesseetteett  éésszzlleellőő  sszzeemmééllyy  kköötteelleess  aa  mmuunnkkáátt  kköözzvveettlleennüüll  

iirráánnyyííttóó  sszzeemmééllyynneekk  hhaallaaddéékkttaallaannuull  jjeelleenntteennii  aa  bbaalleesseetteett..  

 

SSúúllyyooss  mmuunnkkaabbaalleesseett  bbeejjeelleennttééssee  
A súlyos munkabalesetet a mmuunnkkáállttaattóónnaakk − telefonon, telexen, telefaxon vagy személye-

sen − aazzoonnnnaall be kell jelentenie a rendelkezésre álló adatok közlésével a tteerrüülleettii  mmuunnkkaa--

vvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggnneekk..    
 

NNyyiillvváánnttaarrttáássbbaa  vvéétteell  
A munkáltató mmiinnddeenn  mmuunnkkaabbaalleesseetteett a bekövetkezését követően kköötteelleess haladéktala-

nul nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaa (munkabaleseti nyilvántartás) vveennnnii. 
 

AA  mmuunnkkaabbaalleesseettii  nnyyiillvváánnttaarrttááss  ttaarrttaallmmaa  
A munkabaleseti nyilvántartás − az előzőekben, az adatrögzítési kötelezettség kapcsán fel-

sorolt sszzeemmééllyyii  aaddaattookkoonn  ttúúllmmeennőőeenn − tartalmazza 

– a mmuunnkkaabbaalleesseett - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő - sszzáámmáátt; 

– a sérült mmuunnkkaakköörréétt; 

– a sérülés iiddőőppoonnttjjáátt, hheellyysszzíínnéétt, jjeelllleeggéétt, rövid ttéénnyyáálllláássáátt; 

– a sérült ellátására tett iinnttéézzkkeeddéésstt, illetve 

– azt a tényt, hogy a sérült ffoollyyttaattttaa-e a mmuunnkkáájjáátt, avagy sem. 
 

AA  nnyyiillvváánnttaarrttááss  vveezzeettéésséénneekk  mmóóddjjaa  
A munkabaleseti nyilvántartást a mmuunnkkáállttaattóó sszzéékkhheellyyéénn vagy a munkáltató nyilvántartá-

sát vezető szervezeténél öösssszzeessííttvvee, és minden területileg elkülönült szervezeti egységénél 

kküüllöönn--kküüllöönn  vveezzeettnnii  kkeellll..  
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JJeeggyyzzőőkköönnyyvv  
A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket  

„MMUUNNKKAABBAALLEESSEETTII  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVV
47

""--  bbeenn  kkeellll  rrööggzzíítteennii. 

HHaa a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig 

nneemm  lleehheett  bbeeffeejjeezznnii, akkor azt a jjeeggyyzzőőkköönnyyvvbbeenn  mmeegg  kkeellll  iinnddookkoollnnii. Lényeges, hogy 

a jegyzőkönyvet mmiinnddeenn  sséérrüüllttrrőőll  kküüllöönn--kküüllöönn  kkeellll  kkiiáállllííttaannii..  

  

AA  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  ccíímmzzeettttjjeeii  
A munkáltató kköötteelleess a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a ttáárrggyyhhóótt  kköövveettőő  hhóó--

nnaapp  88..  nnaappjjááiigg megküldeni a jegyzőkönyvet 

– a sséérrüüllttnneekk, halála esetén közvetlen hhoozzzzááttaarrttoozzóójjáánnaakk; 

– a hhaalláálltt, illetve a hháárroomm napot meghaladó mmuunnkkaakkéépptteelleennssééggeett ookkoozzóó mmuunnkkaa--

bbaalleesseettrrőőll a területi munkavédelmi ffeellüüggyyeellőőssééggnneekk. 

– külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű mmuunnkkáállttaattóó mmaa--

ggyyaarr  mmuunnkkaavváállllaallóójjáánnaakk  aa  hhaalláálltt, illetve a három napot meghaladó munkaképte-

lenséget okozó munkabalesetéről a tteerrüülleettii  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggnneekk 

– a ttáárrssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii kkiiffiizzeettőőhheellyynneekk, ennek hiányában az illetékes egész-
ségbiztosítási pénztárnak (kirendeltségnek) 

 

KKiivviizzssggáálláássrraa,,  bbeejjeelleennttééssrree,,  nnyyiillvváánnttaarrttáássrraa  kköötteelleezzeetttt  mmuunnkkáállttaattóókk  
Az a munkáltató köteles a munkabaleset kkiivviizzssggáálláássáárraa, bbeejjeelleennttéésséérree és nnyyiillvváánnttaarr--

ttáássáárraa vonatkozó eellőőíírráássookkaatt tteelljjeessíítteennii, amely/aki a sérültet szervezett munkavégzés 

keretében ffooggllaallkkoozzttaattjjaa. 
 

TTaannuullóó,,  hhaallllggaattóó  ggyyaakkoorrllaattii  kkééppzzééssee  
Abban az esetben, ha a ttaannuullóótt, hhaallllggaattóótt a szakképesítése megszerzéséhez szükséges 

gyakorlati képzés során nneemm a nevelési, ookkttaattáássii iinnttéézzmméénnyybbeenn éérrii a munkabaleset, 

munkáltatón az őt ffooggllaallkkoozzttaattóótt kell érteni. Ettől a rendelkezéstől azonban az intézmény 
és a foglalkoztató megállapodással eltérhet. A foglalkoztató munkáltató minden munkabal-

eset esetén kköötteelleess  eerrrrőőll  aa  nneevveellééssii,,  ookkttaattáássii  iinnttéézzmméénnyytt  éérrtteessíítteenni, és annak a kkii--

vviizzssggáálláássbbaann vvaallóó  rréésszzvvéétteelléétt lehetővé tenni. 
 

KKiirreennddeellééss,,  kkiikküüllddeettééss  
Belföldön más munkáltatóhoz történő kkiirreennddeellééss (kiküldetés) esetén a munkabaleset ki-
vizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséért 

− a kkiirreennddeellőő (kiküldő) munkáltató éérrtteessííttééssee mmeelllleetttt − aa  sséérrüülltt  mmuunnkkáájjáátt  kköözzvveettlleennüüll  

iirráánnyyííttóó  mmuunnkkáállttaattóó  aa  ffeelleellőőss..  
 

MMiinnőőssííttééssii  kköötteelleezzeettttsséégg,,  éérrtteessííttééss  aa  jjooggoorrvvoossllaatt  lleehheettőőssééggéérrőőll  
A munkáltatónak mmiinnddeenn bejelentett, illetve tudomására jutott bbaalleesseettrrőőll meegg  kkeellll  áállllaappíí--

ttaanniiaa,,  hhooggyy  mmuunnkkaabbaalleesseettnneekk  tteekkiinnttii--ee. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és 

a jogorvoslat lehetőségéről a sséérrüülltteett, halálos baleset esetén a hhoozzzzááttaarrttoozzóótt éérrtteessíítteenniiee 

kkeellll. (Ha a sérült, illetve halála esetén hozzátartozója a munkáltatónak a munkabaleset beje-
lentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, a területi-
leg illetékes munkavédelmi felügyelőséghez fordulhat.) 
 

MMuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  rréésszzvvéétteellee  
A munkavállalók érdekét védi az a rreennddeellkkeezzééss, miszerint a munkáltatónak lehetővé kell 

tennie a mmuunnkkaavvééddeellmmii  kkééppvviisseellőő  rréésszzvvéétteelléétt  aa  mmuunnkkaabbaalleesseett  kkiivviizzssggáálláássáábbaann..  

                                                
47 A Függelékben közzétesszük a Munkabaleseti Jegyzőkönyv szövegét és kitöltési útmutatóját 
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Munkabaleset esetén tehát a mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggee,,  hhooggyy  éérrtteessííttssee  aa  mmuunnkkaavvéé--

ddeellmmii  kkééppvviisseellőőtt,,  aki a baleset kivizsgálásának tteelljjeess  ffoollyyaammaattáábbaann  rréésszztt  vveehheett és 

éésszzrreevvéétteelleeiitt a munkabaleseti jegyzőkönyvben rrööggzzíítthheettii. Különös jelentősége van a 

képviselő részvételének akkor, amikor mmeeggáállllaappííttáássaaii  eellttéérrnneekk  aa  mmuunnkkáállttaattóó  éésszzrreevvéé--

tteelleeiittőőll. Ezeket az észrevételeket – kérésére – kküüllöönn  llaappoonn  kkeellll  aa  mmuunnkkaabbaalleesseettii  jjeeggyy--

zzőőkköönnyyvvhhöözz  ccssaattoollnnii.. 

 
Sajnos, sok esetben előfordul, hogy olyan helyen is hiányzik a munkavédelmi képviselő ész-
revétele, ahol pedig van választottak képviselőt a munkavállalók! 
 

MMeenntteessüüllééss 

A munkabaleset bekövetkezésétől sszzáámmííttootttt  33  éévv  uuttáánn  aa  mmuunnkkáállttaattóó az Mtv.-ben foglal-

tak alapján nneemm  kköötteelleess  aa  mmuunnkkaabbaalleesseetteett  bbeejjeelleenntteennii,,  kkiivviizzssggáállnnii  ééss  nnyyiillvváánnttaarr--

ttáássbbaa  vveennnnii. Ez a rendelkezés a 3 éves munkajogi elévülési idővel áll összhangban. 
 

55..  AA  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésseekk  kkiivviizzssggáálláássáánnaakk  ssppeecciiáálliiss  sszzaabbáállyyaaii 
 
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésének és kivizsgálásának 

szabályait a 2277//11999966..  ((VVIIIIII..  2288..))  NNMM  rreennddeelleett  ttaarrttaallmmaazzzzaa.. A rendelet szerint  

  

ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövet-

kezett olyan hheevveennyy és iiddüülltt, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy 

kialakuló idült eeggéésszzssééggkkáárroossooddááss, amely 
– a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat 

során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai kkóórrookkii 

ttéénnyyeezzőőkkrree vveezzeetthheettőő vviisssszzaa, illetve  

– a mmuunnkkaavváállllaallóónnaakk az optimálisnál nnaaggyyoobbbb vagy kkiisseebbbb iiggéénnyybbeevvéétteelléénneekk a 

kköövveettkkeezzmméénnyyee; 
 

ffookkoozzootttt  eexxppoozzíícciióó: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás 

gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban  mmeegghhaattáárroozzootttt  bbiioo--

llóóggiiaaii  hhaattáárréérrttéékkeekkeett  mmeegghhaallaaddóó  kkoonncceennttrráácciióójjaa vagy mméérrttéékkee, illetve zzaajj esetében 

4000 Hz-en a 3300  ddBB  hhaalllláássccssöökkkkeennééss bármely fülön 
 

bbeejjeelleennttőő  oorrvvooss: bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a foglalkozási 
megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította 
 

Az orvosi tevékenység körében észlelt,  – a 2. számú mellékletben48  – sze-
replő foglalkozási betegséget, foglalkozási eredetű heveny vagy idült mérge-
zést (foglalkozási betegség), valamint a külön jogszabályban meghatározott 

vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet az OOrrsszzáággooss  

MMuunnkkaavvééddeellmmii  ééss  MMuunnkkaaüüggyyii  FFőőffeellüüggyyeellőősséégg (OMMF) mmuunnkkáállttaattóó  

sszzéékkhheellyyee  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggééhheezz  bbee  kkeellll  jjeelleenntteennii,, kkii  

kkeellll  vviizzssggáállnnii és elfogadásuk esetén nnyyiillvváánnttaarrttáássbbaa  kkeellll  vveennnnii..  
 

Ezt a bejelentést – a rendelet 33..  sszz..  mmeelllléékklleettéénneekk
49 figyelembe vételével – az alábbiak 

szerint kell megtenni:  
 

                                                
48

 A rendelet 2. sz. Melléklete tartalmazza a bejelentendő foglalkozási megbetegedések jegyzékét.  
49

 A 3. sz. Melléklet tartalmazza a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek jelentési és nyilvántartá-
si rendjét 
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– a foglalkozási betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító orvosnak a di-
agnózis 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 foglalkozás-
egészségügyi szolgálat orvosának a lelet kézhezvételétől számított 24 órán belül 

 

  

AA  ffooggllaallkkoozzáássii  bbeetteeggssééggeekk  ééss  ffookkoozzootttt  eexxppoozzíícciióóss  eesseetteekk    

jjeelleennttééssii  ééss  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  rreennddjjee  

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 munkavállaló-
ról vezetett egészségügyi nyilvántartásban rögzíteni kell. 
3. A munkavédelmi felügyelőség a bejelentést nyilvántartásba veszi, és erről a be-
jelentőt 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 foglal-
kozás-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 nyilvántar-
tott adatokat folyamatosan megküldi az OMFI-nak. Az OMFI az 5. § (8) bekezdé-
sében leírtak szerint vizsgálja a bejelentés szakmai megalapozottságát, a vizsgá-
lat teljeskörűségét. 

3. Az OMFI az Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program (OSAP) által előírt je-
lentési rendnek megfelelően évenként országos összesítő jelentést készít. 

 
 

A bejelentést a rendelet 44..  sszzáámmúú  mmeelllléékklleett szerinti bbeejjeelleennttőőllaappoonn kell megtenni.  
 

A rendelet előírásai szerint a bejelentést mmeegg  kkeellll  iissmméétteellnnii, ha a korábban keresőképes-
ként bejelentett személy keresőképtelenné vált.  
 

TTaannuullóóii, illetve hhaallllggaattóóii jogviszonyban lévő személy esetén, a gyakorlati képzés helyén 

működő ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyyii  oorrvvooss végzi a bejelentést, aki ezzel egy időben értesíti 
az oktatási intézményt. 
 

Az eellssőő  éésszzlleellőő  oorrvvoossnnaakk lehetősége van a munkavállalót ttoovváábbbbii vviizzssggáállaattookk végzésé-
re a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy 

az OOrrsszzáággooss  MMuunnkkaahhiiggiiéénnééss  ééss  FFooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyyii  IInnttéézzeettbbee  ((OOMMFFII)) be-

utalnia. A beutalóra rá kell vezetni a „BBeejjeelleennttvvee  nniinnccss!!”” megjegyzést. 



78 
 

 

Ha az illetékes foglalkozás-egészségügyi sszzaakkeellllááttóóhheellyy a kórisme felállításához szüksé-

ges feltételekkel nem rendelkezik, vagy ha egyéb okból indokoltnak tartja, kkeezzddeemméénnyyeezzii a 

hozzá beutalt munkavállaló bbeeuuttaalláássáátt  aazz  OOMMFFII--bbaa. Ebben az esetben a beutalóra rá kell 

vezetni a „BBeejjeelleennttvvee nincs!” megjegyzést. 
 

A ttüüddőőffiibbrróózziisstt okozó porok esetében a diagnózist felállító BBaarraannyyaa mmeeggyyeeii TTüüddőőggyyóóggyy--

iinnttéézzeett, illetve az OOMMFFII végzi a bejelentést. 
 

Ha a munkahelyen hhaalláállooss kkiimmeenneetteellűű vagy ttöömmeeggeess ffooggllaallkkoozzáássii megbetegedés for-

dult elő, a mmuunnkkáállttaattóó - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - aazzoonn--

nnaall  éérrtteessííttii  aazz  OOMMMMFF  tteerrüülleettiilleegg  iilllleettéékkeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggéétt (a további-

akban: munkavédelmi felügyelőség), aammeellyy azonnal éérrtteessííttii az OOMMFFII-t. 
 
A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú 

munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedését aa  

mmuunnkkáállttaattóó  ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddééss  éésszzlleelléésseekkoorr éérrtteessííttii az OOMMMMFF mmuunnkkááll--

ttaattóó  sszzéékkhheellyyee  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggéétt..  A munkavé-

delmi felügyelőség a tudomására jutott bejelentést haladéktalanul továbbítja aazz  éérriinntteetttt  

mmuunnkkaahheellyyee  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggééhheezz,, a bejelentőlap 

egyidejű megküldésével. A bejelentés ááttaaddáássáárróóll a bbeetteeggeellllááttóótt írásban értesíti. 
 
A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a 

munkavédelmi felügyelőség a ffooggllaallkkoozzááss--eeggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállaatt  oorrvvoossaa,,  aa  

mmuunnkkáállttaattóó  vvaaggyy  aannnnaakk  kkééppvviisseellőőjjee  ééss  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  éérrddeekkkkééppvviisseelleettee 

(munkavédelmi képviselő) bbeevvoonnáássáávvaall 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, aa  ffooggllaallkkoozzáássii  eerreeddeetteett  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyee--

llőősséégg  ssaajjáátt  hhaattáásskköörrbbeenn  bbíírráálljjaa  eell..  A vizsgálatba  mmááss  hhaattóóssáágg//iinnttéézzmméénnyy  is  bbee--

vvoonnhhaattóó..  

  
A vizsgálatot a körülmények által lehetővé tett lleeggrröövviiddeebbbb  iiddőőnn  bbeellüüll  mmeegg  kkeellll  kkeezz--

ddeennii, vvaallaammiinntt a bejelentés napjától számított lleeggkkééssőőbbbb  3300  nnaappoonn - különösen bo-

nyolult esetekben 60 napon - bbeellüüll iinnttéézzkkeeddnnii kkeellll a további foglalkozási megbetegedé-

sek mmeeggeellőőzzééssee éérrddeekkéébbeenn. 
 

(5) HHaalláállooss kkiimmeenneetteellűű vagy ttöömmeeggeess ffooggllaallkkoozzáássii mmeeggbbeetteeggeeddééss kkiivviizzssggáálláá--

ssáábbaa a mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőősséégg 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 illeté-
kes intézetét 

– állatról emberre terjedő fertőzés okozta megbetegedés esetén az FVM Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal területileg illetékes megyei szervét 

– a bányászatban észlelt megbetegedés esetén a területileg illetékes bányakapitány-
ságot. 
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A foglalkozási megbetegedés, illetve a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról 

jjeeggyyzzőőkköönnyyvveett kell felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt 
vevőknek át kell adni. 
 

A bejelentés tteelljjeesskköörrűűssééggéétt, szakmai mmeeggaallaappoozzoottttssáággáátt az OOMMFFII bírálja el, és 
ennek során jogosult: 
 

– saját hatáskörben - betegség esetén - további vizsgálatokat végezni, egyes vizsgála-
tokat megismételni 

– szükség esetén a munkavállalót más intézménybe vizsgálatra beutalni, illetve vizsgá-
latát kezdeményezni 

– kiegészítő adatokat, információkat kérni, további munkahigiénés vizsgálatokat kez-
deményeztetni a munkavédelmi felügyelőség útján 

– külső szakértőt igénybe venni. 

Betegség esetén, annak ffooggllaallkkoozzáássii  mmeeggbbeetteeggeeddéésskkéénntt  ttöörrttéénnőő  eellffooggaaddáássáárróóll 
az OOMMFFII  3300  nnaappoonn  bbeellüüll  ttáájjéékkoozzttaattjjaa  aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőőssééggeett. A 

munkavédelmi felügyelőség a 6. számú melléklet szerinti nnyyoommttaattvváánnyyoonn értesíti a ttáárr--

ssaaddaalloommbbiizzttoossííttáássii kkiiffiizzeettőőhheellyyeett, ennek hiányában az illetékes megyei (fővárosi) 

eeggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii ppéénnzzttáárrtt (kirendeltséget). A kifogásolt eseteket az OOMMFFII iissmméé--

tteelltt vviizzssggáállaattrraa, aaddaatt--kkiieeggéésszzííttééssrree, illetve ttöörrllééssrree vviisssszzaakküüllddii a munkavédelmi 
felügyelőségnek. 
 

A mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőősséégg az OMFI (9) bekezdés szerinti tájékoztatásának kéz-

hezvétele után a vviizzssggáállaattii llaapp eeggyy-eeggyy példányát a mmuunnkkáállttaattóónnaakk, a mmuunnkkaavvááll--

llaallóónnaakk (halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hhoozzzzááttaarrttoozzóónnaakk), a foglal-

kozás-egészségügyi szolgálat oorrvvoossáánnaakk, továbbá taj-számmal ellátva és a bejelentőlap-

pal, valamint az OMFI tájékoztatásával együtt az OOrrsszzáággooss EEggéésszzssééggbbiizzttoossííttáássii  PPéénnzz--

ttáárr  rréésszzéérree  kküüllddii  mmeegg..  
 
Amennyiben a bejelentés nem a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosától érkezett, a 
vizsgálat vezetője köteles értesíteni a bejelentő orvost a kivizsgálás eredményéről. A mun-
kaegészségügyi szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának 

mmeeggeellőőzzéésséérree a mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőősséégg szükség esetén intézkedik. Közegés-

zségügyi-járványügyi szabálytalanság észlelése esetén a munkavédelmi felügyelőség éérrttee--

ssííttii az ÁÁNNTTSSZZ területileg illetékes iinnttéézzeettéétt. 

  

AA  mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleess    

  
– a munkavállaló megbetegedésével, fokozott expozíciós esetével összefüggő munka-

helyre, munkakörülményekre vonatkozó iinnffoorrmmáácciióókkaatt, aaddaattookkaatt a vizsgálat ve-

zetőjének a rendelkezésére bbooccssááttaannii 
––  a kivizsgálást elősegíteni, a kórisme felállításához szükséges orvosi és higiénés vizs-

gálatok elvégeztetéséről, a munkavédelmi felügyelőség által a munkaegészségügyi 
szabálytalanságok megszüntetésére, a hasonló esetek előfordulásának megelőzésé-

re hozott iinnttéézzkkeeddéésseekk vvééggrreehhaajjttáássáárróóll ggoonnddoosskkooddnnii  
– hhaalláállooss, ttöömmeeggeess ffooggllaallkkoozzáássii bbeetteeggsséégg, ttöömmeeggeess ffookkoozzootttt eexxppoozzíícciióó, 

illetve ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon tevékenységgel kap-

csolatosan iissmméétteelltteenn  eellőőffoorrdduullóó  ffookkoozzootttt  eexxppoozzíícciióókk esetén a munkavé-

delmi törvény előírásai szerinti ssoorroonn  kkíívvüüllii  eelllleennőőrrzzéésstt  lleeffoollyyttaattnnii, és a ssoo--

rroonn kkíívvüüllii  kkoocckkáázzaattéérrttéékkeelléésstt  eellvvééggeezznnii. 
 



80 
 

66..  AA  mmuunnkkáállttaattóó  kköötteelleezzeettttssééggii  kköörréébbee  ttaarrttoozzóó  nnyyiillvváánnttaarrttáássookkrróóll  
 
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  „„MMUUNNKKAAVVÉÉDDEELLMMII  ookkttaattáássii  nnaappllóó”” 50 
A nyomtatvány alakja egy füzet, amelynek belső borítóján előrenyomtatott hely van a legfon-
tosabb 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 B.Váll.349. sz.nyomtatvány – Kiadó : a Pátria Nyomda 
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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 
 

Sor-
szám 

N é v 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, en-

nek az oktatásnak a megtörténtét kitűnően lehet dokumentálni a „„TTŰŰZZVVÉÉDDEELLMMII  ookkttaattáássii  
nnaappllóó””51    

  
A nyomtatvány bbeellssőő  bboorrííttóójjáánn szintén az alapadatok szerepelnek, és – tekintettel az okta-
tás 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 kü-

                                                
51 B. Váll. 350 sz. nyomtatvány – Kiadó: a Pátria Nyomda 
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lön lapra kell felvezetni (Szükség esetén az oktatás megtörténte két példányban is ki-
tölthető) 

– 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 oktatá-
son részt vevők adatait kell feltüntetni:  
 

Az oktatáson részt vettek 
 

Sor-
szám 

N é v 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)                  − új belépők 
– ismétlődő oktatás                              − munkakört változtatók 
– rendkívüli oktatás                              − 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 

„„MMUUNNKKAAHHEELLYYII  mmuunnkkaabbaalleesseettii  nnaappllóó””
52. Ez a nyomtatvány minden méretű cégnél nyil-

vántartásra is szolgálhat, röviden, tömören tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyeket 
egyébként is jegyzőkönyvekben már rögzítettek.  
 

                                                
52 B. Váll. 347 sz. nyomtatvány – Kiadó: a Pátria Nyomda 
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A nyomtatvány úgy van megszerkesztve, hogy oldalanként egy sérültet ért baleset nyilván-
tartására 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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VV..  MMuunnkkaavvééddeellmmii  eelllleennőőrrzzééss  aa  kkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyyssééggeekkbbeenn  
 
 

Az eljárás gyakorlati lebonyolítása 
 
A munkavédelmi ellenőrzés a munkavédelmi felügyelők megérkezésével kezdődik az ellen-

őrzés helyszínén. Az ellenőrzés történhet mmuunnkkáállttaattóó sszzéékkhheellyyéénn, illetve tteelleepphheellyyéénn.  
 
Az 1993 évi XCIII. törvény a munkavédelemről szóló törvény 84. §. (1) bekezdés b pontja 

alapján a mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőő jjooggoossuulltt valamennyi munkahelyen –külön engedély 

nélkül, ellenőrzési jogosultságát aazz  eerrrree  jjooggoossííttóó  iiggaazzoollvváánnyyáávvaall  iiggaazzoollvvaa  eelllleennőőrrzzéésstt  

ttaarrttaannii..
53  

 

Az eljáró munkavédelmi felügyelő a bemutatkozást követően a kereskedelmi egység vveezzee--

ttőőjjéétt fogja keresni. Ha a kereskedelmi egységnél választottak mmuunnkkaavvééddeellmmii kkééppvviisseellőőtt, 
és jelen van, akkor a munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi képviselő részvételét is java-
solja az ellenőrzés lefolytatása során. 
 

 A vezetői szint alatt aazz  eelllleennőőrrzzöötttt  kkeerreesskkeeddeellmmii  eeggyysséégg  vveezzeettőőjjéétt  kkeellll  éérrtteennii, 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 jjooggii  sszzeemmééllyy  (az ellenőrzött munkáltató, mint ügyfél)  kkééppvviisseellőőjjee--

kkéénntt  jjáárr  eell. Az üüggyyffeelleett a helyszíni ellenőrzésről eellőőzzeetteesseenn  éérrtteessíítteennii  kkeellll, 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 ffeellüüggyyeellőőkk az ellenőrzött területre, munkahelyre 

bbeelléépphheesssseenneekk, az ellenőrzést végrehajthassák. Az eljáró munkavé-

delmi felügyelők részére, ha elő van írva eeggyyéénnii vvééddőőeesszzkköözz a munka-
területen, biztosítani kell, kivéve azokat a védőeszközöket, mellyel ren-
delkezik.  

 

A bemutatkozás után az eljáró munkavédelmi felügyelő kköözzllii az eelllleennőőrrzzééss ccéélljjáátt, miért 

történik eelllleennőőrrzzééss a mmuunnkkaatteerrüülleetteenn, a jjooggookkaatt, kköötteelleezzeettttssééggeekkeett. Az ellenőrzések 

többsége hhiivvaattaallbbóóll történik, de lehet ppaannaasszz, vagy kköözzéérrddeekkűű bbeejjeelleennttééssrree is ellenőr-

zést tartani. SSúúllyyooss illetve nneemm ssúúllyyooss bbaalleesseett vviizzssggáállaattaa szintén a munkáltatónál törté-
nik.  
 

Más hatósággal kköözzööss eelllleennőőrrzzééss felkérésre történhet, de ez nem kötelezi a hatóságot az 

ellenőrzés lefolytatására, iillyyeennkkoorr  iiss hhiivvaattaallbbóóll történik az ellenőrzés.  
 

A kereskedelmi egység ellenőrzése kkééttffééllee mmóóddoonn történhet:  
 

– a munkaterület sszzeemmrreevvéétteelleezzéésséévveell, majd a munkavédelemhez tartozó ddookkuummeenn--

ttuummookk eelllleennőőrrzzéésséévveell 
– vagy ffoorrddííttootttt sorrendben 
 

                                                
53 Az igazolvány a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét, az OMMF, mint munkavédelmi ható-
ság megnevezését tartalmazza. 
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Általában először a munkaterület ellenőrzésére kerül sor, mert ilyen esetben a tényleges 

munkavégzés kkeerrüüll  eelllleennőőrrzzééssrree, nem pedig eeggyy  „„kkoozzmmeettiikkáázzootttt””  mmuunnkkaavvééggzzééss. A 
munkavégzés során az eljáró munkavédelmi felügyelő  

– a munkahelyet 
– munkakörülményeket 
– gépeket, berendezéseket vizsgálja.  

 

A felügyelő elsősorban a munkaterületen lévő munkavállalókat érintő ssúúllyyooss  vveesszzééllyyeezzttee--

ttéésstt vizsgálja, hogy történik-e ilyen. A súlyos veszélyeztetést az Mvt. 82. § (1) illetve (2) be-
kezdése 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 aa  mmuunnkkaavváállllaallóó  éélleettéétt,,  tteessttii  ééppssééggéétt  

vvaaggyy  eeggéésszzssééggéétt  ssúúllyyoossaann  vveesszzééllyyeezztteettii  kküüllöönnöösseenn  ::  

  
a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;  
b) a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;  
c) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;  
d) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása:   

da) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osz-
tályba tartozó munkáltató esetében, valamint  
db) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályok-
ban előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges ex-
pozícióbecslés/-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 vviizzuuáálliiss  eelllleennőőrrzzéésstt 

hajt végre. A munkavédelmi felügyelő a munkahelyi vezető kíséretében vvééggiigg--

jjáárrjjaa a mmuunnkkaatteerrüülleetteekkeett, így hajtja végre az ellenőrzést. Az ellenőrzés so-

rán a mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőő kkéépp, illetve hhaannggffeellvvéétteell kkéésszzííttéésséérree  jjoo--

ggoossuulltt. A munkavédelmi felügyelő a kkééssőőbbbbii  bbiizzoonnyyííttááss miatt lefényképezi a 
szabálytalanságot elkövető munkavállalót, illetve a szabálytalanul működtetett 

gépet, berendezést. A fféénnyykkééppeekk  mmeennnnyyiissééggee  nniinnccss  mmeegghhaattáárroozzvvaa, de hogy a későbbi 

bizonyítás megalapozott legyen, az eljáró munkavédelmi felügyelő a pontos ttéénnyyrrööggzzííttééss 
miatt a helyszínen határozza meg. A szabálytalanság súlyosságára tekintettel az eljáró mun-

kavédelmi felügyelő jjooggoossuulltt a sszzaabbáállyyttaallaann mmuunnkkaavvééggzzééssttőőll a munkavállalót eellttiillttaannii, 
illetve a szabálytalan berendezés hhaasszznnáállaattáátt a hiányosság megszüntetéséig ffeellffüüggggeesszz--

tteennii. Az ellenőrzés során ezt a tényt a jelenlévő vezetővel sszzóóbbaann közli a munkavédelmi fe-
lügyelő.  
 

Az ellenőrzés további menetében a sszzóóbbeellii  ddöönnttéésséénneekk  aa  vvééggrreehhaajjttáássáátt  iiss  ffiiggyyeelleemm--

mmeell  kkíísséérrii,, amennyiben nem hajtják végre − sszzaannkkcciióótt alkalmaz az elkövetővel szemben 
(Pl. az egyéni védőeszköz hiánya miatt eltiltott munkavállaló továbbra is munkát végez vé-
dőeszköz nélkül). 
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A munkavédelmi felügyelő az ellenőrzés során kkéérrddéésstt  iinnttéézzhheett a munkaterületen lévő 
munkavállalókhoz, a munkavégzéssel, a technológiával kapcsolatban, kezelési utasítást, 

egyéb dokumentumok ellenőrzését végzi el. Ha szükséges, aa  ddookkuummeennttuummookkaatt  lleeffooggllaall--

jjaa, lleefféénnyykkééppeezzii, a munkavállalók nyilatkozatát jjeeggyyzzőőkköönnyyvvbbee rrööggzzííttii. A jelenlévő veze-
tőt a szabálytalanságokról tájékoztatja, illetve ha szükséges a jogszabályi hivatkozások is-
mertetésével felvilágosítja.  
 

A munkaterületen a mmuunnkkaavvééddeellmmii ffeellüüggyyeellőő rrööggzzííttii a hhiiáánnyyoossssáággookkaatt a munkahelyi 

vezető jelenlétében. Az ellenőrzés során nnee  mmaarraaddjjoonn  kkééttsséégg  aa  vveezzeettőőbbeenn, hogy a feltárt 

hiányosságok ténylegesen fennállnak a jogszabályi előírások alapján. AAmmeennnnyyiibbeenn kkéérrddééss 

vvaann a hiányossággal kapcsolatban, célszerű, ha azt az eljáró munkavédelmi felügyelő a 

helyszínen mmeeggpprróóbbáálljjaa  ttiisszzttáázznnii, hogy később elejét vegye egy fellebbezési eljárásnak. 

Természetesen a tisztázástól függetlenül az ügyfélnek joga van a ffeelllleebbbbeezzééssrree.. Azért kell 
a munkahelyi vezetőt tájékoztatni, mert ő nem munkavédelmi szakember, és ügyelni kell ar-
ra, hogy jogai ne sérüljenek.  
 

A végzett tevékenység rögzítése mellett aazz  aaddootttt  bbeerreennddeezzééss  aazzoonnoossííttáássáátt  iiss  az eljáró 

munkavédelmi felügyelőnek kell elvégeznie. Ehhez a rendelkezésre álló bbeerreennddeezzééss mmeegg--

nneevveezzééssee, aaddaattttáábbllaa, nnyyiillvváánnttaarrttáássii sszzáámm, esetleg eeggyyeeddii  aazzoonnoossííttóó szolgál alapul. 
Amennyiben nem lehet egyedi azonosító jelet fellelni, akkor a berendezés megnevezése 

mellett a sszzíínnee,,  hheellyyee,,  mméérreetteeii  aallaappjjáánn, hhooll  hheellyyeezzkkeeddiikk el, és ez esetben a fénykép el-

készítésekor a munkaterületen lévő mmááss  bbeerreennddeezzéésssseell, vagy mmuunnkkaavváállllaallóóvvaall, vagy 

vveezzeettőővveell eeggyyüütttt kkeerrüüll lefényképezésre, illetve rrööggzzííttééssrree.  
 

A berendezés mellett sok esetben a mmuunnkkaavváállllaallóótt  iiss  aazzoonnoossííttaannii  kkeellll. A munkavédelmi 

felügyelő joga aa  mmuunnkkaahheellyyeenn  mmuunnkkáátt  vvééggzzőő  mmuunnkkaavváállllaallóókk  sszzeemmééllyyaazzoonnoossssáággáánnaakk  

mmeeggáállllaappííttáássaa..  A munkavállaló sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváánnyyaa,,  illetve llaakkccíímmkkáárrttyyaa alapján azo-

nosítható. Amennyiben nem áll rendelkezésre igazolvány, a munkáltatónál lévő iirraattookkbbóóll is 

mmeeggggyyőőzzőőddhheett a munkavédelmi felügyelő a személyi adatokról. Legtöbb esetben a sszzee--

mmééllyy bbeemmoonnddáássaa alapján rögzíti a munkavédelmi felügyelő a személyi adatokat.  
 

A munkavállalót a munkahelyen ttaannúúkkéénntt hallgatja meg a munkavédelmi felügyelő, és a 

ttaannúúvvaalllloommáásstt jjeeggyyzzőőkköönnyyvvbbee rögzíti. A tanúmeghallgatás a munkavégzésre, illetve ez-

zel kapcsolatos kérdésekre terjed ki. A tanúvallomás előtt a munkavédelmi felügyelő a mmuunn--

kkaavváállllaallóótt  jjooggaaiirróóll  ééss  kköötteelleessssééggeeiirrőőll  ttáájjéékkoozzttaattjjaa, és a kioktatás tényét a jegyző-
könyvbe rögzíti, majd a munkavállalóval aláíratja az oktatás megtörténtét. 
 

Személyi feltétel ellenőrzése a munkahelyen 
 

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek eellllááttáássáárraa eeggéésszzssééggiilleegg aall--

kkaallmmaass, rreennddeellkkeezziikk az eeggéésszzssééggeett nneemm vveesszzééllyyeezztteettőő és bbiizzttoonnssáággooss mmuunnkkaavvéégg--

zzéésshheezz szükséges iissmmeerreetteekkkkeell, jjáárrttaassssáággggaall, kkéésszzssééggggeell. A 33/1998. (VI. 24.) NM. 
rendelet értelmében orvosi vizsgálatnak kell megállapítani, hogy a munkavállaló egészségi-

leg alkalmas-e az adott munkakör betöltésére. A munkáltatónak aazz  eellőőzzeetteess  oorrvvoossii  vviizzss--

ggáállaattoott még a mmuunnkkaavvééggzzééss mmeeggkkeezzddéésséétt  mmeeggeellőőzzőőeenn kell elvégeztetnie. A munkavé-

delmi felügyelő a munkahelyen a mmuunnkkaavváállllaallóóttóóll kkéérrddééss formájában meggyőződik az or-

vosi vizsgálat mmeeggttöörrttéénnttéérrőőll. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása érdekében a mun-

káltatónak mmuunnkkaavvééddeellmmii  ookkttaattáásstt  kkeellll  ttaarrttaanniiaa munkába álláskor, a munkahely vagy 
munkakör megváltozásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia beveze-
tésekor.  
 
A munkavállalóknak elméleti és gyakorlati oktatás keretében kell elsajátítani a szükséges 

ismereteket. Az ookkttaattááss eellvvééggzzéésséétt a tteemmaattiikkaa mmeeggjjeellöölléésséévveell és a résztvevők aallááíírráá--
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ssáávvaall eellllááttvvaa íírráássbbaann kkeellll rrööggzzíítteennii
54. A munkavédelmi oktatás hatékonyságáról kkéérrddéé--

sseekkkkeell győződik meg az eljáró munkavédelmi felügyelő, hogy milyen szinten sajátították el a 
munkavédelmi ismereteket a munkavállalók. Amennyiben a munkavédelemi oktatással kap-

csolatosan hhiiáánnyyoossssáággookk merülnek fel, aa  mmuunnkkaavvééddeellmmii  ffeellüüggyyeellőő  iinnttéézzkkeeddiikk  aazz  ookk--

ttaattááss  mmeeggiissmmééttlléésséérrőőll..  
 

A munkavédelmi felügyelő ellenőrzi a munkavégzés helyszínén, hogy aa  6655//11999999..  ((XXIIII..  

2222..))  EEüüMM..  rreennddeelleett  ééss  aa  mmuunnkkáállttaattóóii  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  jjuuttttaattááss  rreennddjjéébbeenn  mmeegg--

hhaattáárroozzootttt  eesszzkköözzöökk  rreennddeellkkeezzééssrree  áállllnnaakk--ee, illetve a munkavállalók hhaasszznnáálljjáákk−−ee a 
munkáltató által biztosított egyéni védőeszközöket. Pl. fertőtlenítéshez és takarításhoz a 
munkavállalók részére biztosítani kell a munkáltató által meghatározott, felhasználásra kerü-

lő vveeggyysszzeerrrree eellőőíírrtt, vagy ennek hiányában a mmuunnkkáállttaattóó áállttaall eellrreennddeelltt eeggyyéénnii  vvééddőő--

ffeellsszzeerreelléésstt.  
 

A kkeerreesskkeeddeellmmii egységben meghatározott munkakörökben sszzaakkmmaaii vvééggzzeettttssééggeett íírrnnaakk  

eellőő  jjooggsszzaabbáállyyii  sszziinntteenn. Pl. gépkezelőknek megfelelő végzettség, emelő berendezések 

üzemeltetéséhez gépkezelői igazolvány. A munkavédelmi felügyelő aa  ggééppeekk  üüzzeemmeelltteettééssee  

ssoorráánn  eelllleennőőrrzzii, hogy az üzemeltetés feltételei, illetve sszzeemmééllyyii  ffeellttéétteelleekk  mmeeggllééttee  

mmeeggvvaallóóssuulltt..  

  
Tárgyi eszközök ellenőrzése 

 
 A tárgyi feltételek ellenőrzése magában foglalják  

– a  mmuunnkkaahheellyy 

– a  mmuunnkkaaeesszzkköözz 

– a  tteecchhnnoollóóggiiaa 

– az  eeggyyéénnii  vvééddőőeesszzkköözz  és  

– a  bbiizzttoonnssáággii  bbeerreennddeezzéésseekk  eelllleennőőrrzzéésséétt.  
 

Az eljáró munkavédelmi felügyelő a munkahelyen aa  mmuunnkkaahheellyy  bbiizzttoonnssáággooss  áállllaappoottáátt, a 

mmuunnkkaaeesszzkköözzöökk bbiizzttoonnssáággáátt, a llééggáállllaappoottoott, kkllíímmáázz, a mmeeggvviilláággííttáásstt,,  a hhőőmméérrsséékk--

lleetteett, a zzaajjtt, sszzeellllőőzzéésstt, ppaaddllóózzaatt áállllaappoottáátt, a kkoolllleekkttíívv és eeggyyéénnii vvééddőőeesszzkköözzöökkeett 
stb. ellenőrzi.  

 

Ahol szükséges mméérréésssseell kkeellll  iiggaazzoollnnii a megfelelőséget. Ki kell terjedni az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek el-

lenőrzésére, arra, hogy a mmuunnkkáállttaattóó illetve a mmuunnkkaavváállllaallóókk bbeettaarrtt--

jjáákk--ee  aa munkavégzésre vonatkozó eellőőíírráássookkaatt.  
 

A kereskedelmi egységekre vonatkozó mműűsszzaakkii  ffeellttéétteelleekkeett a 3300//11999955  ((VVIIII..2255..)) IIKKMM. 

rendelet a KKeerreesskkeeddeellmmii  ééss  VVeennddééggllááttóóiippaarrii  BBiizzttoonnssáággii  SSzzaabbáállyyzzaatt kiadásáról szóló 

jjooggsszzaabbáállyy tartalmazza.55 A munkavédelmi felügyelő szintén a munkahelyen ellenőrzi a 
Szabályzat előírásainak betartását.  

 

Ez az ellenőrzés is − lehetőség szerint − tteelljjeess  kköörrűű  eelllleennőőrrzzééss  lleesszz, 

minden hheellyyiissééggeett, mmuunnkkaahheellyyeett bevon az ellenőrzésbe a mmuunnkkaavvéé--

ddeellmmii ffeellüüggyyeellőő. A munkavédelmi felügyelőt ttiittookkttaarrttááss kötelezi, az el-

lenőrzés során tudomására jutott aaddaattookkaatt nneemm  aaddhhaattjjaa  kkii,,  nneemm  hhaasszz--

nnáállhhaattjjaa  ffeell csak arra, amire a jogszabály felhatalmazta. Az a kifogás, 

                                                
54 Erre kiválóan alkalmas az előző fejezetben bemutatott „Munkavédelmi oktatási napló” 
55 Erről szóltunk a VÉDD MAGAD első kötetében 
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hogy a munkavédelmi felügyelő nem léphet be valamely munkahelyre üzleti titok miatt, az 

eelllleennőőrrzzééss  aakkaaddáállyyoozzáássáátt eredményezi, melynek sszzaannkkcciióó lesz a vége.  
Azon gépekre, berendezésekre vonatkozó követelményeket, amelyek balesetet okozhatnak, 
a munkaeszközök és használatuk munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről szóló a 1144//22000044..  ((IIVV..  1199..))  FFMMMM..  rreennddeelleett írja. A munkavédelmi el-
lenőrzés a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

33//22000022..  ((IIII..  88..))  SSzzCCssMM..--EEüüMM..  eeggyyüütttteess  rreennddeelleett alapján történik.  
 

A munkavédelmi ellenőrzés második része – a munkavédelmi dokumentumok el-
lenőrzése 
 
Ilyen dokumentum a  

– kkoocckkáázzaatteelleemmzzééss, illetve a kkoocckkáázzaatteelleemmzzééss éévveennkkéénnttii  ffeellüüllvviizzssggáállaattaa,  

– egyéni vvééddőőeesszzkköözz jjuuttttaattááss ddookkuummeennttuummaa,  

– oorrvvoossii vviizzssggáállaatt rendjének munkáltatói szabályzata,  

– munkavédelmi oktatási nnaappllóó,  

– villamos érintésvédelmi jjeeggyyzzőőkköönnyyvv,  

– a veszélyes gépek munkavédelmi szempontú üüzzeemmbbeehheellyyeezzééssii ddookkuummeennttuummaaii,  
– iiddőősszzaakkooss ffeellüüllvviizzssggáállaatt dokumentumai,  

– mmuunnkkaabbaalleesseettrrőőll készült jjeeggyyzzőőkköönnyyvveekk,  

– mméérrééssii jjeeggyyzzőőkköönnyyvveekk,  

– mmuunnkkáállttaattóóii sszzaabbáállyyzzáássrróóll szóló ddookkuummeennttuummookk. 
 

A dokumentumokat a munkavédelmi felügyelő lleeffooggllaallhhaattjjaa, lleemmáássoollhhaattjjaa, fféénnyykkééppffeell--

vvéétteelltt készíthet róluk. A munkavédelmi felügyelő mmiinnddeenn olyan aaddaattoott, mely az ellenőrzés 

során feltárt hiányosságot bizonyítja, rrööggzzííttii.  

Az iratok ellenőrzése során kerül sor az eelllleennőőrrzzééssii  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  ffeellvvéétteelléérree. A jjeeggyyzzőő--

kköönnyyvv hitelesen tanúsítja az adott eelljjáárráássjjooggii ccsseelleekkmméénnyy, üüggyyffééll, ttaannúú, mmeegghhaallllggaattáá--

ssáánnaakk, hheellyysszzíínnii eelllleennőőrrzzééssnneekk az időbeni ttöörrttéénnéésseeiitt.  
 

AA  hhaattóóssáággii  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  kköözzookkiirraatt.  
 

A jegyzőkönyv lehet ügyfél mmeegghhaallllggaattáássii jjeeggyyzzőőkköönnyyvv, illetve hheellyysszzíínnii eelllleennőőrrzzééssii 

jjeeggyyzzőőkköönnyyvv. Ha az üüggyyffééll  jjeelleenn  vvaann az eelllleennőőrrzzéésseenn, akkor ügyfél meghallgatási jegy-

zőkönyv felvételére kerül sor, ebben az esetben a munkavédelmi felügyelő a jjeeggyyzzőőkköönnyyvv 

mmáássooddppééllddáánnyyáátt a helyszínen, az üüggyyffééllnnééll  hhaaggyyjjaa.  
 

A jegyzőkönyvben a munkavédelmi felügyelő rrööggzzííttii, hogy mikor készült a jegyzőkönyv, és 

az ellenőrzés hheellyysszzíínnéénneekk  ppoonnttooss  ccíímméétt. Ezután a kereskedelmi egység aaddaattaaiitt veszi 
fel. Megnevezés, székhely címe, telephely címe, adószám, bankszámlaszáma, a vezető ne-

ve, címe, telefonszáma. Ha a munkáltató külföldi állampolgár, akkor a ttoollmmááccss nevét is rög-
zíti a jegyzőkönyvbe a munkavédelmi felügyelő.  
 

Ezután a munkavédelmi ffeellüüggyyeellőőkk nneevvéétt, illetve azt rögzíti, hogy milyen típusú ellenőrzés-
re került sor.  
 

Az üüggyyffééll  jjooggaaiitt,,  kköötteelleessssééggeeiitt  ttáábblláázzaatt  ffoorrmmáájjáábbaann  ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  jjeeggyyzzőőkköönnyyvv..  A 

felügyelő az ellenőrzés kezdetekor a jogokat és kötelességet ismertette, és aallááíírráássáávvaall bi-

zonyítja a jjeelleennlléévvőő üüggyyffééll, hogy ezt a tájékoztatást megkapta. A munkavédelmi felügyelő 

a jegyzőkönyv további részében sszzöövveeggeess ffoorrmmáábbaann rrööggzzííttii az ellenőrzés során tapasz-

taltakat. A jegyzőkönyvben az ellenőrzéssel érintett munkaterület és tevékenység mmiinnddeenn 

lléénnyyeeggeess kköörrüüllmméénnyyéétt rrööggzzííttii a munkavédelmi felügyelő (pl. a tevékenységet végzők le-
hetőleg név szerinti felsorolása, munkaszint magasság, kialakítás, munkaeszközök, bizton-
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sági berendezések, egyéni védőeszközök, stb.). Ugyancsak bele kell foglalni a jegyzőkönyv-

be a sszzüükkssééggeess  ddookkuummeennttuummookk  vviizzssggáállaattáánnaakk  eerreeddmméénnyyéétt  iiss. A jegyzőkönyv szöve-

gét oollvvaasshhaattóó kkéézzíírráássssaall kkeellll rrööggzzíítteennii.  
 

A jegyzőkönyvben először a hheellyysszzíínneenn  ffoollyyttaattootttt  tteevvéékkeennyysséégg  lleeíírráássáátt kell rögzíteni, 

az azonnali intézkedéseket, mikor közölte és kivel a munkavédelmi felügyelő, majd a vveesszzéé--

llyyeezztteetteetttt mmuunnkkaavváállllaallóókk számát, nevét, beosztását, a feltárt hiányosságok rögzítésére 
kerül sor, ezt követően a nyilatkozó összefüggő tényközlésére következik, és ezután a mun-

kavédelmi felügyelő kkéérrddéésseeii és az azokra adott vváállaasszzookk következnek. A jegyzőkönyvben 

az ellenőrzéssel kapcsolatban éésszzrreevvéétteelltt  tteehheett  aazz  üüggyyffééll, eezztt  ssaajjáátt  mmaaggaa  íírrhhaattjjaa  bbee  aa  

jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  mmeeggffeelleellőő  rroovvaattáábbaann..  A jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a ddookkuummeennttuu--

mmookk ffeellssoorroolláássaa, illetve a készített fféénnyykkéépp vagy hhaanngg- illetve vviiddeeóó ffeellvvéétteelleekk száma. A 

jegyzőkönyv végén a munkavédelmi felügyelő ismét rögzíti az aazzoonnnnaallii iinnttéézzkkeeddéésseeiitt. 
Amennyiben az ügyfél jelen van, a felügyelő a jegyzőkönyvben kköözzllii,,  hogy  eljárás megindí-
tását kezdeményezi – a jogszabálynak megfelelően − a feltárt hiányosságok miatt.  
 

Ezután a jjeeggyyzzőőkköönnyyvveett ffeelloollvvaassssaa a munkavédelmi felügyelő, és ha nincs kiegészítés, 

akkor az eljáró munkavédelmi felügyelők és az ellenőrzésen részt vett vezető aallááíírrjjáákk a 

jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvben aa  nnyyiillaattkkoozzaattoott  mmeegg  lleehheett  ttaaggaaddnnii, ebben az esetben 

ez kerül a jegyzőkönyvbe rögzítésre, illetve az a ffiiggyyeellmmeezztteettééss, hogy az eljárást nem aka-
dályozza 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 jjeeggyyzzőőkköönnyyvv  aallááíírráássáátt  mmeeggttaaggaaddjjaa az ügyfél, akkor ez is rögzítésre kerül 

a jegyzőkönyvbe, és ilyen esetben hhaattóóssáággii ttaannúúvvaall vagy ttáárrsssszzeerrvv kkééppvviisseellőőjjéévveell kerül 

aláírásra a jegyzőkönyv. A jegyzőkönyvben foglaltakat az üüggyyffééllnneekk, ha nincs a helyszínen, 

akkor kkééppvviisseellőőjjéénneekk fel kell oollvvaassnnii, éérrtteellmmeezznnii, és mint mindenben a valóságot tartal-

mazót, az üüggyyfféélllleell, kkééppvviisseellőőjjéévveell jjóóvvááhhaaggyyóóllaagg aalláá kkeellll íírraattnnii és az ellenőrzést vég-
zőknek is alá kell írniuk. Ha a munkavédelmi képviselő jelen volt az ellenőrzés során, a jegy-

zőkönyv aallááíírróóii  kköözzöötttt  sszzeerreeppeellhheett.  
A jegyzőkönyv egy példányát a munkavédelmi felügyelő a hheellyysszzíínneenn ááttaaddjjaa az üüggyyffééll--

nneekk. Ha nincs jelen az ügyfél ebben az esetben az eljárást megindító végzéssel együtt a 

másodpéldányt mmeeggkküüllddii  aazz  üüggyyffééllnneekk  55  mmuunnkkaannaappoonn belül. A jegyzőkönyv felvétele 

után a munkavédelmi felügyelő, ha szükséges, sszzaabbáállyysséérrttééssii  bbíírrssáágg  kkiisszzaabbáássáátt  iiss  vvéégg--

rreehhaajjtthhaattjjaa. A sszzaabbáállyysséérrttééssii eelljjáárrááss megindítása eennyyhhéébbbb  ssúúllyyúú  sszzaabbáállyysséérrttééss ese-
tén indítható az elkövetővel szemben. Az ellenőrzés befejezésekor az eljáró munkavédelmi 

ffeellüüggyyeellőő  öösssszzeeffooggllaalljjaa az ellenőrzés tapasztalatait, közli, hogy az ellenőrzést bbeeffeejjeezzttee, 

eellkköösszzöönn 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 munkavég-
zés követelményeinek teljesítésére 

– a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszün-
tetésére kötelezni 

– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírá-
sok 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 ve-
szély 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 bal-
esetet 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 foglalkozta-
tott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munka-
végzés körülményeire vonatkozó - a határozatban megjelölt egyéb - információkat, 
valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként beje-
lentse 

– 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 fe-
lelősségét nem érintve – kivizsgálni 

– a munkavédelmi felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahe-
lyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkez-
désekor, illetőleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fenn-
álló - jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkál-
tatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítéko-
kat, 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 hely-
színi jegyzőkönyvben, 

– kifogásolhatja az ellenőrzés végzésének módját, ha az szükségtelenül akadályozza a 
munkavégzést. Ennek formája a panaszbejelentés, amit a felügyelőség igazgatója bí-
rál el, 

– jelen lehet a tanúk meghallgatásán, és a tanúkhoz kérdéseket intézhet, illetőleg a tá-
vollétében 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 vveesszzééllyyhheellyyzzeett eellhháárríí--

ttáássaa éérrddeekkéébbeenn aazzoonnnnaallii iinnttéézzkkeeddéésstt tteesszz (használat felfüggesztése, eltiltás) az ügyféli 
jogok érvényesítése másodlagos jelentőségű, ugyanis az élet- és balesetveszély elhárításá-
hoz fontosabb társadalmi érdek fűződik, mint az ügyfél jogok érvényesítéséhez. Az ügyféli 
jogok érvényesítése nem idézheti elő az élet-és balesetveszélyes helyzet további fenntartá-
sát.  

Az üüggyyffééll és kkééppvviisseellőőjjee az eljárás során keletkezett iirraattookkbbaa bbeetteekkiinntthheett, és azokról 

mmáássoollaattoott kkéésszzíítthheett. Az ügyfél jogait jóhiszeműen köteles gyakorolni, magatartása nneemm 

iirráánnyyuullhhaatt az eljárás aakkaaddáállyyoozzttaattáássáárraa, ill. az eljárás eellhhúúzzáássáárraa.  
 
 

A tanú kötelezettsége: 
 

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

 

A ffeellüüggyyeellőőssééggii  eelljjáárráássbbaann  aa  mmuunnkkaavváállllaallóókk  ttaannúúkkéénntt  mmeegghhaallllggaattáássaa  aazz  áállttaalláánnooss. 

Ellentétes nyilatkozatok esetén a ttaannúúkkaatt  sszzeemmbbeessíítteennii  kkeellll, ilyenkor a korábban valót-

lanságot állító tanú a nyilatkozatát vviisssszzaavvoonnhhaattjjaa. 
 

A tanú kkéérrhheettii aaddaattaaiinnaakk és sszzeemmééllyyaazzoonnoossssáággáánnaakk zzáárrtt  kkeezzeelléésséétt. EErrrrőőll kkiiffeejjeezzeett--

tteenn ttáájjéékkoozzttaattnnii  kkeellll  aa  ttaannúútt.  

 

Az adatok zárt kezeléséről a hatóság vezetője, vagyis az iiggaazzggaattóó ddöönntt. A tanú ilyen irányú 

kérelmét vvéélleellmmeezznnii kell, minden erre utaló kifejezést, nyilatkozatot úgy kell tekinteni, hogy 

ezt kérte. A helyszínen az üüggyyffééll kkééppvviisseellőőjjee erre a körülményre hivatkozással kkiizzáárrhhaattóó 
a tanúmeghallgatásokból.  

A zárt kezelés azt jelenti, hogy az adatokat zzáárrtt,,  lleeppeeccsséétteelltt  bboorrííttéékkbbaann  kkeellll  ttáárroollnnii. 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. 
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Iratbetekintés során a zzáárrttaann kezelt aaddaattookkbbaa sseennkkii  nneemm  tteekkiinntthheett  bbeellee..    
 
 

A büntetés és következményei 
 

Szabálysértés 
 
Az a jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet tör-
vény szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott jog-
hátrány fenyeget. 

A szabálysértési felelősség mindig tteerrmméésszzeetteess sszzeemmééllyy ffeelleellőőssssééggéénneekk mmeeggáállllaappííttáá--

ssáárraa irányul. Az vizsgálandó, hogy a jogszabály által szabálysértési tényállásnak minősített 

elkövetési magatartásért kkiitt  tteerrhheell  ffeelleellőősssséégg. 
 

A szabálysértésekről, aa  sszzaabbáállyysséérrttééssii  eelljjáárráássrróóll  ééss  aa  sszzaabbáállyysséérrttééssii  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  

rreennddsszzeerrrrőőll  sszzóóllóó  22001122..  éévvii  IIII..  ttöörrvvéénnyy  eeggyy  úújj  sszzeemmlléélleettűű  sszzaabbáállyysséérrttééssii  jjoogg  sszzaa--

bbáállyyaaiitt  rrööggzzííttii.. Elsősorban abban van a jelentős különbség az előzőekhez képest, hogy et-
től 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 cselek-
mények 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 ered-

ményesebb lefolytatása, a törvény átalakítja az eelljjáárróó  hhaattóóssáággookk körét. Eszerint aazz  áállttaa--

lláánnooss  sszzaabbáállyysséérrttééssii  hhaattóóssáágg  aa  ffőővváárroossii,,  mmeeggyyeeii  kkoorrmmáánnyyhhiivvaattaall..  Eljár még a sza-
bálysértést meghatározó jogszabály által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysér-

tési hatóság jogkörében a rreennddőőrrsséégg, illetve a NNeemmzzeettii  AAddóó--  ééss  VVáámmhhiivvaattaall vváámmsszzeerrvvee. 

A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések miatt a hheellyyii  bbíírróóssáágg jár el. 
 

Emellett fontos tudni, hogy az eeggyyéébb jogellenes, nem a büntetőjogi szabályok szerint minősí-

tett cselekmények esetében eeggyyéébb  hhaattóóssáággookknnaakk  vvaann  jjooggaa és kötelezettsége eljárást 

kezdeményezni, ezen hatáskörük nem a szabálysértési törvényből, hanem aazz  aaddootttt  hhaattóó--

ssáággrraa  hhaattáállyyooss  ttöörrvvéénnyy  ééss  aa  kköözziiggaazzggaattáássii  eelljjáárráássii  ttöörrvvéénnyy  sszzaabbáállyyaaiibbóóll  vveezzeetthhee--

ttőőkk  llee .(Pl. a fogyasztóvédelmi szabályok megsértője ellen a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Ha-
tóság jár el, az egészségre nem ártalmas és biztonságos munkahelyre vonatkozó szabályo-
kat 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 nneemm  sszzeerreeppeellnneekk olyan szabálysértési elköve-
tési 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 sszzaabbáállyyoozzááss sszziiggoorrooddáássaa miatt egyes cselekmények 
(vagy éppen: mulasztások) átkerültek a büntetőtörvénykönyvbe, másrészt több magatartás 

azért nem került szabálysértésként megnevezve, mert a hhaattóóssáággookkrraa  vváárr  aannnnaakk  ffeellaaddaa--

ttaa, 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 ha-
tóságnak a munkáltató nem tudja bemutatni az egyes tevékenységekre, és általában egész 
működésére vonatkozó kockázatok (és/vagy veszélyek) értékelését és ennek alapján készí-
tett belső szabályzatot – könnyen lehet, hogy komoly szankcióval (bírság, tevékenység fel-
függesztés, 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 aa  sszzaabbáállyysséérrttééss  tteetttteenn  

éérrtt  eellkköövveettőőjjéétt  hheellyysszzíínnii  bbíírrssáággggaall  lleehheett  ssúújjttaannii..  
 
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 biz-
tosítani kell, az ügy ugyanis a befizetéssel zárul le. A törvény annak érdekében, hogy a kellő 

vviisssszzaattaarrttóó hhaattááss a helyszíni bírságolással is elérhető legyen, felemeli a kiszabható bírsá-

got 55000000  ffoorriinnttttóóll  5500  000000  ffoorriinnttiigg  tteerrjjeeddőő  öösssszzeeggrree. IIssmméétteelltt eellkköövveettééss esetén a 

helyszíni bírság összege 7700  000000  ffoorriinnttiinngg  tteerrjjeeddhheett..  
 

A szabálysértési eljárásban a ppéénnzzbbíírrssáággnnaakk az adók módjára történő behajtása mmeeggsszzűű--

nniikk. A korábbi hosszadalmas és sok esetben eredménytelen adók módjára történő behajtás 

helyett a pénzbírság és a hheellyysszzíínnii  bbíírrssáágg  mmeegg  nneemm  ffiizzeettééssee  eesseettéérree  aa  ttöörrvvéénnyy  bbíírróó--

ssáággookk  áállttaallii  sszzaabbáállyysséérrttééssii  eellzzáárráássrraa változtatást rendel el. 

A meg nem fizetett pénzbírság és helyszíni bbíírrssáágg kköözzéérrddeekkűű  mmuunnkkáávvaall  iiss  mmeeggvváálltthhaattóó. 
Az elkövető az állami foglalkoztatási szerv által elektronikusan közzétett, a közérdekű munka 
végrehajtására kijelölt munkahelyek nyilvántartásából tájékozódik. 
 

A hheellyysszzíínnii  sszzaabbáállyysséérrttééssii  bbíírrssáágg, vagy a sszzaabbáállyysséérrttééssii  hhaattáárroozzaatt  ccíímmzzeettttjjee lehet a 

mmuunnkkáállttaattóó vveezzeettőő bbeeoosszzttáássúú, vagy a munka irányításával megbízott vveezzeettőőjjee, vagy a 

mmuunnkkaavváállllaallóó. 
 

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 aa  ppéénnzzbbíírrssáágg  lleeggaallaaccssoonnyyaabbbb  öösssszzeeggéétt  55000000  

ffoorriinnttrraa,,  mmíígg  lleeggmmaaggaassaabbbb  öösssszzeeggéétt  115500  000000  ffoorriinnttrraa,, a szabálysértési elzárással is 

büntethető szabálysértések esetén az eddiginek a dduupplláájjáárraa,,  330000  000000  ffoorriinnttrraa  eemmeellii.. 
 

Közérdekű munka, mint önálló büntetési forma 
 
A közérdekű munka nem csak a végrehajtás egyik módja, hanem önálló büntetésként is al-

kalmazható. Szabálysértés miatti szabálysértési elzárást ccssaakk  ttöörrvvéénnyy  áállllaappíítthhaatt  mmeegg és 

ccssaakk bbíírróóssáágg  sszzaabbhhaatt  kkii. 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 ggeenneerráálliiss  mmiinniimmuumm (5000 forint), illetve a ggeenneerráálliiss  mmaaxxiimmuumm (150 2zer fo-
rint) 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 − 

kkeettttőősszzáázz forintban állapítja meg eeggyy  óórráánnyyii  iinnttéézzkkeeddééss  ááttvváállttáássii  kkuullccssáátt. Az átváltási 
kulcs alapján kiszámolt pénzösszeget a pénzbírság összegéből le kell vonni és az így kapott 
eredményt kell az elzárásra történő átváltoztatásnál figyelembe venni.  
 

EEggyy  nnaappii  kköözzéérrddeekkűű  mmuunnkkaa  ááttvváállttáássii  kkuullccssaa  öötteezzeerr  ffoorriinntt, ami hhaatt  óórraa  kköözzéérrddeekkűű 

mmuunnkkáánnaakk felel meg. Az elkövető köteles azt a munkát elvégezni, amelyet közérdekű mun-
ka 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 közér-
dekű 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 alkalmaz-
ható, a hatóság rosszallását kifejező, nevelő jellegű intézkedés, amely rámutat az adott jog-
sértés helytelen voltára és egyben felhívja az elkövető figyelmét arra, hogy a jövőben tartóz-
kodjon 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 jogal-
kalmazói kapacitásokat, ugyanakkor e cselekmények egy része az elkövetés sajátos körül-
ményei 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 le-
mond a büntetés alkalmazásáról. 
 

Munkavédelmi bírság: 
 

A munkavédelmi hatóság mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbíírrssáággoott  aallkkaallmmaazz  (a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvény alapján) azz  eeggéésszzssééggeett nem veszélyeztető és biztonságos munka-

végzésre vonatkozó kköövveetteellmméénnyyeekk tteelljjeessííttéésséétt eellmmuullaasszzttóó, és ezzel a mmuunnkkaavváállllaallóó 

éélleettéétt, tteessttii ééppssééggéétt vagy eeggéésszzssééggéétt ssúúllyyoossaann vveesszzééllyyeezztteettőő munkáltatóval szemben.  

A munkavédelmi bírság összege 5500  000000  FFtt--ttóóll  1100  000000  000000  FFtt--iigg  tteerrjjeeddhheett.  
A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot tteelleepphheellyyeennkkéénntt szabja ki, amennyi-
ben az azonos időben lefolytatott eljárás során megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben 
leírt veszélyeztetést ugyanazon jogszabályi rendelkezést megsértve a munkáltató több te-
lephelyén valósítja meg.  A munkavédelmi bírságot, a súlyos veszélyeztetést feltáró felügye-

lő javaslata alapján a mmuunnkkaavvééddeellmmii hhaattóóssáágg a veszélyeztetés mméérrttéékkee alapján, valamint 

a mmuullaasszzttááss sszzeemmééllyyii és tárgyi kköörrüüllmméénnyyeeiinneekk mméérrlleeggeelléésséévveell szabja ki.  

Az Mvt. 82 §. (2) bekezdésében foglaltak alapján aa  ssúúllyyooss  vveesszzééllyyeezztteettééss már megala-

pozza a mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbíírrssáágg  kkiisszzaabbáássáátt, de ettől eltérően mmááss  sszzaabbáállyyttaallaannssáágg  eessee--

ttéénn iss  aallkkaallmmaazzhhaattóó  mmuunnkkaavvééddeellmmii  bbíírrssáágg. A munkavédelmi hatóság intézkedése a 

mmeeggeellőőzzéésstt szolgálja, de súlyos esetekben a munkavédelmi bírság kiszabásáról is rendel-

kezik. A mmuunnkkaavvééddeellmmii bírság kiszabása mmeelllleetttt a sszzaabbáállyysséérrttééssii bbíírrssáágg kiszabását is 

lehet alkalmazni. A munkavédelmi bírság kiszabását a munkavédelmi hhaattóóssáágg vezetője jjoo--

ggoossuulltt kiszabni. A munkavédelmi felügyelő javaslata segíti a ddöönnttééss mmeegghhoozzaattaalláábbaann a 
hatóság vezetőjét, de a javaslat nem kötelezi a hatóság vezetőjét, szabadon mérlegelve 

dönthet. A munkavédelmi bírság kiszabásánál eennyyhhííttőő  ééss  ssúúllyyoossbbííttóó  ttéénnyyeezzőőkkeett  vveehheett  
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ffiiggyyeelleemmbbee  aa  hhaattóóssáágg  vveezzeettőőjjee,, melyeket a munkavédelmi bírság határozatban fel is fog 
tüntetni. Nem mérlegelési szempont a munkáltató anyagi helyzete, a munkavédelmi bizton-
ság költségvonzata. 
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FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLTT  IIRROODDAALLOOMM 
  
  

MMoollnnáárr  RRéékkaa::  Számítógépes munkahelyi rendszer megtervezése  ((MEK)  

  

  

ddrr..  KKoocchh  MMáárriiaa::  Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben 2003..        

                                                                                                                                                                                    Népszava Könyv Kft.  

  

SSZZMMMM  KKoorrmmáánnyyjjeelleennttééss: Tájékoztató jelentés a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi 
helyzetéről  
 

GGoonnddoollaattookk  aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll  ééss  aa  mmuunnkkaavvééddeelleemmrrőőll – a Vegyiprop Vegyipari Propa-
ganda Központ Kft. kiadásában  
  
Az Országos Érdekegyeztető Tanács MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK AAJJÁÁNNLLÁÁSSAA és 

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSSAA a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről 

  

AA  MMuunnkkaavvééddeellmmii  FFeellüüggyyeelleetteekk  eeggyyüütttteess  úúttmmuuttaattáássaa a munkahelyi kkoocckkáázzaattéérrttéékkeellééss vvéégg--

rreehhaajjttáássááhhoozz  

  

KKoommmmüümmiikkéé  aa  mmuunnkkaahheellyyii  ssttrreesssszzeell  kkaappccssoollaattbbaann  –  az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség tájékoztatása 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelü-
gyelőség, valamint a Munkavédelmi Képviselő iinntteerrnneetteess  hhoonnllaappjjaa  

  

IInntteerrjjúú  Dr. Valló Ágnessel, a Menedzserbetegségek című könyv társszerzőjével 
http://www.valloagnes.hu/ 
 
 

WWHHOO: Protecting Workers’ Health Series No 3. Work Organisation & Stress, 2005 
 
Ruha teszi az embert stresszessé?    
http://www.vanity.hu/hir/298-ruha-teszi-az-embert-stresszesse -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=547
http://www.vanity.hu/hir/298-ruha-teszi-az-embert-stresszesse
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