Bevezető

Kedves Kollégák!
Különleges kiadványt olvastok, egy olyan MUNKAFÜZET-et, amely úttörőnek
nevezhető a kereskedelmi ágazatban. Örömünkre szolgál, hogy ezt a kiadványt a
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete adja ki, mint ahogy az is, hogy a
Munkafüzet kiadását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
(OMFF) − a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására kiírt pályázat
keretében – támogatja.
A Munkafüzetet megelőzően két kézikönyv
készült – VÉDD MAGAD I. és II. –, ezekben
összegyűjtöttük mindazon tudnivalókat, amelyek
a kereskedelmi ágazat munkavállalói és
képviselőik számára elengedhetetlenek ahhoz,
hogy maguk is hozzájáruljanak a biztonságos
munkavégzés követelményeinek betartatásához
és betartásához. Az említett két kézikönyv
szintén egyedülálló kezdeményezés volt,
megjelenésük óta töretlen sikerűek – a Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezete honlapjáról ma is rendszeresen letöltik kollégáink és az érdeklődők.
Meggyőződésünk, hogy a kereskedelmi szakma messzemenően nem olyan
veszélytelen, mint ahogy azt sokan gondolják, a kereskedelemben dolgozók
tevékenysége – éppen sokrétűsége okán – számos balesethez és munkahelyi
megbetegedéshez vezető tényezőt hordoz magában. Sajnálatos jelenség, hogy az
erősen versenyközpontú kereskedelemben a munkavédelemre szánt költségek
csökkennek, és ezt a csökkenést a gazdasági−pénzügyi válság meggyorsította.
Maguk a munkavállalók sem fordítanak kellő gondot a munkavédelmi szabályok
betartására, egészségük, testi épségük megóvására. Jóllehet, a munkahelyi
balesetek száma évről évre – ha kis mértékben is – csökken, mégsem haszontalan
újból és újból felhívni kollégáink figyelmét a veszélyekre és a megelőzés
feladataira.
Mint az ágazatban reprezentatív szakszervezet, feladatunknak tekintjük, hogy
hasonlóan az OMMF által támogatott projekt keretében kiadott kézikönyvekhez,
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folytassuk azt a tudatos törekvést, hogy a biztonságos és egészségre nem
ártalmas munkavégzés feltételeit, szabályait a munkavállalók számára érthetővé,
a mindennapi gyakorlat részévé tegyük.
Éppen ezért − szorosan ráépülve a két kézikönyv tartalmára, és kapcsolódva annak
vezérelveihez − ez a Munkafüzet a jellemző kereskedelmi munkakörökben
elvégzendő feladatok teljesítéséhez ad munkavédelmi útmutatót, összegyűjtvén a
biztonságos munkavégzés szabályaihoz szükséges tennivalókat – havi, heti vagy
akár n api ü te m e z é s be n .
A Munkafüzet nemcsak tartalmával, de formájával, szerkezetével is a mindennapi
gyakorlatra helyezte a hangsúlyt; használata könnyű: egy helyen megtalálhatók a
legfontosabb szabályok, adatok és információk, arra ösztönözve a
munkavállalókat, hogy keressék meg munkavédelmi képviselőjüket, vagy a
munkáltató munkavédelmi szakembereit, ha olyan hiányosságot, hibát fedeznek
fel, ami veszélyezteti egészségüket, biztonságukat.
A Munkafüzetet szeretnénk eljuttatni minden kereskedelmi céghez, illetve a
legjellemzőbb kereskedelmi munkakört betöltő munkavállalókhoz, és mi magunk
is mindent megteszünk azért, hogy minél többen használják a füzetet. (A
Munkafüzet már megtalálható a KASZ honlapján is.)
Reméljük, a Munkafüzet kollégáink
biztonságának megőrzésében!

segítségére

lesz

munkavégzésünk

2012. július 11.

Dr. Sáling József, a KASZ elnöke
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I. RÉSZ
A KERESKEDELMI MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA LEGFONTOSABB
MUNKAVÉDELMI ISMERETEK – ÖSSZEFOGLALÓ

Nemcsak Európában, de szerte a világon a
gazdasági fejlődés kulcskérdésévé vált a több és
jobb munkahely megteremtése, fenntartása,
különösen a 2000. évi Lisszaboni Csúcstalálkozó
óta. A foglalkoztatás minőségi javítását olyan
feladatként jelölték meg, amely nemcsak a jó
munkahelyi közérzet szempontjából fontos, de egyben az EU-tagállamok egyik
kiemelt feladata is.
A foglalkoztatás minőségi javítása többek között tartalmazza a biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtését, a munkabalesetek, a foglalkozási
megbetegedések megelőzősét, a munka világa szereplőinek tájékoztatását és
érdekeinek képviseletét. Mind a munkáltatói, mind a munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek (munkaadói szövetségek, szakszervezetek) fontosnak
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tartják az érdekegyeztetést, amely az OÉT megszűnése után a munkavédelem
ügyeiről ágazati szinten (az Ágazati Párbeszédbizottságokban) és a
munkahelyeken (munkáltató és a munkavállalók munkavédelmi képviselői
részvételével) folyik.

1. Érdekegyeztetés ágazati szinten
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2009-ben az ágazati párbeszéd bizottságokról szóló törvény alapján működnek
ágazati párbeszéd bizottságok (ÁPB) Magyarországon, jelenleg 19 ágazati, 8 al- és
2 szakágazati párbeszéd bizottság.
Az ágazati párbeszéd bizottságok a munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt
érintő ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazat munkáltatói érdekképviseletei
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Az érdekegyeztetésről a VÉDD MAGAD I. és II. kézikönyvekben részletesen írtunk, itt csak röviden
összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat.
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2009. évi LXXIV. törvénynek, az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd
egyes kérdéseiről
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és az ágazatban működő szakszervezetek részvételével működnek, és mint
jelentős érdekegyeztető fórumok, az ágazatot érintő ügyek között –
természetesen – megvitatják az ágazatban a biztonságos munkavégzés feltételeit.
Az ágazati párbeszéd bizottságok ágazatuk helyzetét, fejlődését, gazdasági
folyamatait érintő kérdések mellett nem hagyhatják figyelmen kívül azt sem, hogy
ezek a folyamatok milyen hatással vannak a munkavállalók helyzetére,
munkavégzésük biztonságára.
Mindezek miatt az ágazati párbeszéd bizottságok jelentősége az évek folyamán
egyre nő, hiszen az adott ágazat általános és speciális ügyeit maguk az érintettek
vitathatják meg. Munkaadói érdekképviseleti szervezetek és szakszervezetek
készítenek együtt vagy külön-külön elemzéseket, megvitatnak egy-egy kérdést
kifejezetten szakmai szemszögből, fontosnak és kiemelt feladatuknak tarják az
ágazat ügyeiben való naprakészséget, egymás tájékoztatását álláspontjaikról,
véleményeikről. Legfontosabb feladatuk, hogy tárgyalásokat folytatnak kollektív
szerződések, megállapodások kialakítása céljából.
A Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban a munkaadói oldalon 3
érdekképviseleti szervezet, (az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és
Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a Kereskedők és Vendéglátók
Országos Érdekvédelmi Szövetsége, valamint az Országos Kereskedelmi
Szövetség), a munkavállalói oldalon egy szakszervezet (Kereskedelmi
Alkalmazottak Szakszervezete) vesz részt.
Ugyan az Ágazati Párbeszéd Bizottságban eddig még nem sikerült elérni, hogy
megszülessen a várva várt ágazati kollektív szerződés, azonban a kapcsolattartás
folyamatos, konzultáció folyik a legfontosabb ügyekben, valamint egyeztetik
álláspontjaikat. Véleményünk szerint ez a helyzet bíztatólag hat arra, hogy a
jövőben létrejöhet a munkavállalókat érintő legfontosabb kérdésekben – ha nem
is kollektív szerződés, de ágazati megállapodás.
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2. Érdekegyeztetés a munkahelyeken a biztonságos
és veszélyektől mentes munkavégzésről

A munkavállalók munkavédelmi képviseletéről a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
(ILO) 1981. évi ülésszakán elfogadott két nagyon fontos dokumentumot: a
3
munkavállalók biztonságáról szóló 155. számú Egyezményt , illetve a
munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló 164.
számú Ajánlást. Ezen dokumentumokra támaszkodva készült el a munkavédelmi
törvény külön fejezete a munkavédelmi érdekképviselet és érdekegyeztetés
szabályairól.
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A munkavédelmi törvény előírja, hogy meghatározott munkavállalói létszám
felett munkavédelmi képviselőket kell választani, és a munkáltatóra vonatkozó
munkavédelmi előírásokat, szabályokat, valamint a munkáltató munkavédelemre
vonatkozó utasításait velük kell megvitatni.
„Mvt. 70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés
érdekében köteles a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel
tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az
egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő
előzetes megvitatásában.”
A munkáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a kiegyensúlyozott részvételt
(munkáltatói és munkavállalói oldalon azonos létszámú képviseletet), valamint,
hogy a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik előterjeszthessék
javaslataikat. A munkáltató köteles azt is biztosítani, hogy ezeken a
tanácskozásokon olyan munkatárs képviselje a munkáltatót, aki a munkavédelmi
kérdésekben intézkedési joggal rendelkezik.
A munkavállalókat munkavédelmi ügyekben a munkahelyen választott
munkavédelmi képviselők, (háromnál több megválasztott munkavédelmi
képviselő esetén létrehozható munkavédelmi bizottság), illetve az ún.
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ratifikálás: 2000. évi LXXV. törvény a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a
munkakörnyezetről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1981. évi 67. ülésszakán elfogadott
155. számú Egyezmény kihirdetéséről
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1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
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munkavédelmi paritásos bizottság képviselheti. A választás megtartásának
lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége.
Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol
a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább
ötven fő. Az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál –
amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – a
munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal
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tanácskoznia. A munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet
munkavédelmi képviselőt választani, ha a munkáltatói munkavédelmi
jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben
megilletik.
A munkavédelmi képviselők egyénileg kerülnek
megválasztásra, vagyis ahány munkavédelmi képviselőt
kívánnak választani a munkáltatónál, annyi választási
körzet kerül kialakításra. A választás lebonyolítására a
Munka Törvénykönyvének az üzemi tanácsok
megválasztására vonatkozó szabályai az irányadók.
Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki
legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő
ilyen jogviszonya időtartamát feltételként nem kell figyelembe venni. A
munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre
választják.
Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi
munkavédelmi bizottságot hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a
munkavédelmi képviselőt megillető jogokat — ha azok a munkavállalók
összességét érintik — a bizottság gyakorolja.
Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és
munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten
paritásos munkavédelmi testületet hoz létre, amelyben egyenlő számban
vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.
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Az önálló telephely, részleg a kereskedelemben többnyire üzletet jelent, de, hogy milyen vállalti önálló
telephelyek, részlegek működnek, azt mindig az adott munkáltató szerkezete alapján dől el
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3. A biztonságos és veszélyektől mentes
munkavégzés általános feltételei
A kereskedelmi munkahelyek kockázatainak áttekintése után egy olyan listát
állítottunk össze, amelyből a Munkafüzet használói megtudhatják, hogy
milyennek kell lennie annak a munkahelynek, ahol munkájukat biztonságosan, és
a szokásosan előforduló veszélyeknek kevésbé kitetten, vagy e veszélyektől
mentesen tudják végezni.
A munkabiztonsággal kapcsolatos feladatokat a Munkafüzet is tartalmazza, és van
elegendő hely arra is, hogy a munkavállaló bejelentést tegyen a munkáltatóhoz,
illetve annak felelős vezetőjéhez, ha hibát, hiányosságot észlel, de előtte fel kell
ismerni a hibát, a hiányosságot. Ehhez nyújt segítséget ez a lista.
Ajánljuk e listát a Munkafüzet használóinak azért is, mert ha bizonytalanok abban,
hogy az adott munkáltatói intézkedés, vagy a munkavégzésük során tapasztalt
jelenség megfelel-e a biztonságos munkavégzés követelményeinek, e listában
felsoroltak segítenek eldönteni a kérdést, és ennek alapján eldönthető, hogy a
munkavállaló milyen lépéseket tesz.
Az alábbi listát akár tekinthetjük a biztonságos és veszélyektől mentes
munkavégzés 21 pontban összefoglalt követelményrendszerének is. Ezek az
előírások a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24−37. §-aiban
találhatók.
1. Minden munkavállaló részére biztosítani kell
a) megfelelő mennyiségű és az egészségügyi
előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet;
b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az
öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési,
pihenési lehetőséget
2. A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a
rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék
kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne
okozzanak, és a környezetet ne károsítsák.
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3. A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő
jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani.
4. Az olyan munkahelyen, ahol a veszély
jellege indokolja, a munkavállalók és a
munkavégzés hatókörében tartózkodók
védelme
érdekében
biztonságiés
egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.
Ennek részletes szabályait a munkaügyi
miniszter állapítja meg.
5. A munkahelyen gondoskodni kell az
egészséget
nem
veszélyeztető
és
biztonságos munkavégzéshez szükséges
mozgástérről.
6. Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy
leesési veszély van, vagy a munkavállalót és
a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik,
elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről
gondoskodni.
7. A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda)
kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés
jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos
munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a
biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.
8. A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai
tulajdonságainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő
hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt
hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével
kell kialakítani.
9. Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek,
kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a
villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi,
robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek.
10. A
munkahely
természetes
és
mesterséges
megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének
megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.
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11. A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok,
valamint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás
nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.
12. A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét
és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és
minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani.
13. Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a
munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési
intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg
védőitalt juttatni.
14. A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a
munkakörülményeknek
megfelelő
műszaki
megoldásokkal,
munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel,
védőitallal – gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.
15. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő
szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és
jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló
felületeket, belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési
útvonalakat kell kialakítani.
16. Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző
berendezéseknek biztonságos módon nyithatónak,
zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell
lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan
helyzetben, ami veszélyt jelent a munkavállalókra
nézve.
17. Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a
veszély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni
kell.
18. A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból
kell készíteni, vagy szemmagasságban átlátszó
betéttel ellátni.
19. A munkahely padlózata és közlekedési útjai
feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az ebből fakadó tisztítási
követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük
9

csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A
közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye lehetővé a
gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és
pályák melletti biztonságos munkavégzést.
20. Az olyan munka- és tároló helyiségekben, ahol gyalogos- és
járműforgalom van, illetőleg rendszeresen anyagot szállítanak, a
közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni,
vagy el kell választani egymástól.
21. Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen
közelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a
gyalogosok számára nem biztonságos az áthaladás.
22. A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon
kell tartani. Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye
lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos
elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy
forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot
lezárni
csak
úgy
szabad,
hogy
vészhelyzetben bárki által nyitható
legyen.

4. Kockázati tényezők a kereskedelmi ágazatban
A kockázat fogalma a munkahely biztonságának és egészségvédelmének javítását
ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelvből került át a
magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez a fogalom bizonyos mértékben rokon a
korábban használt "veszély", „veszélyforrás" fogalmakkal.
Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy
valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.

az

egészségkárosodás

A munkáltató munkavédelmi tevékenységét a kockázatértékelés foglalja egységes
rendszerbe, mivel gondos áttekintése mindannak, ami az adott munkahelyen
károsíthatja, veszélyeztetheti a munkavállalókat; és egyben az egészségkárosodás
megelőzéséhez szükséges óvintézkedések összefoglalása is. A kockázatértékelés
tulajdonképpen az eddig is meglevő munkavédelmi követelmények szisztematikus
ellenőrzését, a hiányosságok megszűntetését jelenti, amelyben a legfőbb eszköz a
széles körű munkavédelmi ismeret és a józan ész.
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A kockázatértékelés fogalmát és teendőit a Mvt. határozza meg, az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit tekintve
kiindulási pontnak. Ezzel kapcsolatosan a munkáltató kötelezettsége – többek
között – a veszélyek elkerülése, a nem elkerülhető veszélyek értékelése, a
veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése, az emberi tényező
figyelembevétele a munkahely kialakításánál, valamint a munkaeszközök és
munkafolyamat megválasztásánál – különös tekintettel az egyhangú vagy kötött
ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának
csökkentésére, a munkaidő beosztására; a műszaki fejlődés eredményeinek
alkalmazása, a veszélyes anyag, technológia, módszer, stb. helyettesítése
veszélytelennel vagy kevésbe veszélyessel.
A munkáltatónak ki kell alakítania saját egységes és átfogó megelőzési
stratégiáját, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a
munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására. Meg kell szerveznie, hogy ha lehetséges, a
mindenkire kiterjedő (kollektív) műszaki védelem kapjon elsőbbséget az egyéni
védelemhez képest.
Az kockázatértékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni,
amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A munkáltató
kötelezettsége a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása is.
A kereskedelmi ágazatban is, mint minden munkavégzés esetében, a kockázatok
felismerése és értékelése a munkavállalók biztonságához vezető út első lépése.
Sorba véve a kockázatokat, megállapíthatjuk, hogy azok nagyon sokfélék, és a
kereskedelemben végzett tevékenységektől függően a kockázatok nagysága is
igen eltérő.
A VÉDD MAGAD I. és VÉDD MAGAD II. füzetekben már részleteztük a
kereskedelmi tevékenységgel járó kockázatokat, de érdemes itt is összefoglalni
ezeket.
Már a munkahely létesítésénél úgy kell eljárni, hogy a munkahely munkavédelmi
szempontú kialakításánál különösen nagy gondot kell fordítani arra, hogy az ne
legyen balesetveszélyes, az egészségre ártalmas és ergonómiai szempontból
hibás. Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, mely megfelelő
szerkezetű, szilárdságú, megfelelően tisztítható határoló felületekkel,
belmagassággal, légtérfogattal, közlekedési útvonallal rendelkezik; az ablakok
11

biztonságosan nyithatók, zárhatók, beállíthatók és rögzíthetők. Gondoskodni kell
az átlátszó felületű ajtók (kirakatok) kitörés elleni védelméről, a veszély
felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről, valamint arról, hogy a
munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés
jellegének, a tisztítási követelményeknek, felületük csúszásmentes, egyenletes,
botlás- és billenésmentes legyen. Az olyan munkaterületen, ahol gyalogos- és
járműforgalom van, illetőleg rendszeresen anyagot (árut) szállítanak, a
közlekedési és az anyagszállítási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell
választani egymástól.
A
munkaeszközök
használata
közben
legnagyobb
veszélyt/kockázatokat jelent, hogy az anyagok vagy tárgyak
elmozdulnak (esés, gurulás, csúszás, összeomlás). Különösen
nagy veszéllyel jár a gépek, járművek mozgása (például
emelőgépek, belső szállítás, belső és külső közlekedés), ezt
szomorú statisztikák bizonyítják. Munkavégzés közben
balesetet okozhatnak még a veszélyes felületek (éles,
egyenetlen felületek, szélek és sarkok, kiálló részek), a forró
vagy hideg felületek.
A munkakörnyezet maga is számos veszélyt rejt
magában, munkavégzés közben tárgyak eshetnek le
(nemegyszer
személyek
is!),
kényelmetlen
mozdulatokat kell tenni, vagy nem megfelelő
testhelyzetben kell a munkát végezni. Veszélyt rejt a
kézi anyagmozgatás, a szűk munkahely (pl. egy
pénztárfülke), a rendetlen, elhanyagolt munkahely, a
rossz egyéni munkamódszer. A padozat egyenetlensége botlást, megcsúszást
eredményezhet, a munkavállaló könnyen elesik. Kockázati tényezőt jelent, ha a
változó munkahelyre (!) alkalmazott munkavállaló túl gyakran kerül újabb és
újabb munkahelyekre, így nincs ideje megismerni munkakörnyezetét, és nem is
tudja megtanulni a veszélyek elkerülését.
Vannak olyan fizikai tényezők, amelyek önmagukban is kockázatosak, és csak a
használatukra vonatkozó előírások pontos betartásával lehet védekezni veszélyeik
ellen. Ilyenek a villamos hálózatok és berendezések (elektromos zárlat
keletkezhet, vagy elektromosság által okozott tűz vagy robbanás, valamint az
elektrosztatikus feltöltődés is nagyon veszélyes), a nagy zajjal működő gépek és
berendezések, a nem megfelelő munkahelyi világítás, a mechanikai rezgés
(például kéziszerszámok, járművek).
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Az élelmiszerkereskedelem területén, de tágabb értelemben minden
kereskedelmi létesítményben a biológiai tényezőkhöz sorolt mikroorganizmusok,
baktériumok és hasonló organizmusok, a vírusok, paraziták, gombák okoznak
nagyfokú veszélyt, egészségkárosodást.
A veszélyes anyagok, környezet és klíma a fokozottan
veszélyes tényezők közé sorolandók, oxigénhiányt okozhat
a veszélyes anyagok belélegzése, lenyelése, bőrön át való
felszívódása. A nem megfelelő munkahelyi klíma
(hőmérséklet, páratartalom, légmozgás, szennyezett
munkahelyi levegő, illetve porok) mellett a munkavállalók
hosszasan vannak kitéve olyan ártalmaknak, amelyek
maradandó egészségkárosodást okoznak. Veszélyesek lehetnek a munkavállalók
számára a kedvezőtlen időjárási feltételek is.
A kereskedelemben – is – nagyon fontos, hogy az utóbbi években jelentkező
általános felmelegedés ellenére is biztosított legyen az egészséget nem
veszélyeztető léghőmérséklet:

A munka jellege

6

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

Meleg évszakban biztosítandó
maximálisan
effektív, illetve megengedhető
léghőmérséklet °C korrigált effektív effektív, illetve
hőmérséklet °C
korrigált effektív
hőmérséklet °C
21-24
20
31
19-21

19

31

17-19

15

29

15-17

13

27

Ahol állandó munkavégzés folyik, biztosítani kell a megfelelő megvilágítási
értéket, az előírt minimum értékek:

6

A munka nehézségét az ún. becsült munkaenergia-tartalom alapján mérik
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Eladóterület
Pénztári munkahely
Raktárak
Raktártér azonos vagy nagyméretű
áruval
Raktártér eltérő méretű darabok
keresése esetén
Raktártér leolvasási feladatokkal
Irodahelyiségek
Irodahelyiség természetes fényre
orientált munkahely kialakítással,
kizárólag ablak közelébe helyezve
Irodahelyiségek nem jellemző
természetes világítással

300 lux
500 lux
50 lux
100 lux
200 lux

300 lux
500 lux

Ha mindezekhez még fiziológiai, idegrendszeri és
pszichés tényezők is társulnak, a munkavállalók számára
a munkavégzés se nem veszélytelen, se nem biztonságos.
A nehéz testi munka, a nagy koncentrációt igénylő
munka, túl intenzív vagy egyhangú munka, az éjszakai
munka, az egyedül vagy elszigetelten végzett munka, a
személyek fenyegetése, támadása (erőszak), a feladatok,
munkafolyamatok
vagy
munkavégzés
szervezési
hiányossága,
összehangolatlansága, tisztázatlansága vagy áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl
kevés információ, az emberi kapcsolati tényezők (például kiszolgáltatottság,
tévedések, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás) – együttesen és
külön-külön is rendkívül megnövelik a munkavégzéssel járó kockázatokat, és
ennek hatása sokszor késleltetve jelentkezik.
Végül meg kell említenünk olyan egyéb tényezőket, amelyek első látásra nem
tűnnek kockázatosnak, de éppen hiányuk, illetve nem megfelelő alkalmazásuk
teremt kockázatokat. Az oktatás hiánya vagy nem megfelelő végrehajtása, az
üzemeltetési dokumentáció hiánya vagy hiányosságai, az egészségügyi vizsgálat
hiánya, a műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya vagy hiányossága, az
elsősegélynyújtás hiányossága mind odavezetnek, hogy a munkavállalók nap,
mint nap ki vannak téve általuk nem ismert, vagy nem alaposan ismert
veszélyeknek, és ez az állapot rendkívül sok veszélyt rejt magába.
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5. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések
a kereskedelemben és megelőzésük
A kockázatok felmérése és értékelése nyomán összeállítható azon
munkabalesetek és megbetegedések listája, amelyek a legjellemzőbbek a
kereskedelmi ágazatban.
A kereskedelem rendkívül szerteágazó tevékenysége miatt szinte valamennyi
csoportba tartozó foglalkozási megbetegedés előfordulhat a dolgozók körében, de
zömmel a mozgásszervi és a pszichoszociális eredetű megbetegedésekre lehet
számítani.
„Baleset (általában) az emberi szervezetet ért egyszeri külső hatás, amely a sérült
akaratától függetlenül, hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és
sérülést, mérgezést, vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált
okoz”.

5.1. Munkabalesetek
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót szervezett munkavégzés során,
vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától, és a munkavállalói
közrehatás mértékétől függetlenül.
A munkába jövet-menet a munkavállalót ért baleset nem munkabalesetnek,
hanem társadalombiztosítási szempontból baleseti ellátásra jogalapot képező ún.
üzemi-úti balesetnek minősül.
Mind a munkabaleseteket, mind az üzemi-úti baleseteket jelenteni kell, ez a
munkáltató kötelezettsége, erre az Mvt.-ben előírt jegyzőkönyvi formula áll
rendelkezésre, melyet a Munkafüzetben is közzé teszünk. Kitöltését nem csak a
munkáltatónak, hanem a munkavédelmi képviselőnek is ismernie kell, de
ajánlatos, hogy a munkavállaló is megismerkedjen a jegyzőkönyvvel, mivel a hibás
kitöltésnek rá nézve akár katasztrofális következményei is lehetnek (pl. a
munkáltató nem ismeri el munkabalesetet üzemi balesetnek, vagy nem ismeri el,
hogy a baleset bekövetkeztében csak ő marasztalható el, stb.).
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Nem lehet balesetnek tekinteni az öncsonkítást, mert az a sérült akaratlagos
cselekménye miatt következik be. Ugyancsak nem a baleseti csoportba
sorolhatók a foglalkozási megbetegedések, mivel azok bekövetkezése nem
hirtelen esemény, hanem egy folyamat következménye (pl. egy munkavállaló
évekig dolgozik vegyszerrel, és ennek következtében egészségkárosodást
szenved).

a) Kézi anyagmozgatás
7

A legnagyobb veszéllyel az anyagmozgatás jár, akár
gépek végzik, akár emberek. A beérkezett termelői
csomagolású – és ezért nagyobb súlyú - árukat kell
kiszerelni és a raktári állványokra kézi vagy gépi erővel
kihelyezni vagy közvetlenül az eladótérbe vinni (ez utóbbi
a napi cikkeknél természetes gyakorlat). Az Európai
8
Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
megállapítása szerint a tehermozgatás két fajtája – a kézi
és a gépi tehermozgatás – közül az előbbi (kézi) módon
mozgatja meg a különböző súlyú terheket az európai munkavállalók mintegy
harmada. Magyarországon a kézi anyagmozgatás közben történik csaknem
9
minden harmadik baleset!
A kézi tehermozgatás könnyen okozhat hátsérüléseket (főleg, ha azt nem
megfelelő módon végzik), sőt a teher megnövekedésével nő a hátsérülések
kockázata is.
Kézi tehermozgatás:
Olyan terhek, egy vagy több munkavállaló által történő szállítása, tartása –
beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, továbbítását
vagy mozgatását –, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen
ergonómiai feltételek miatt a munkavállalóknak – különösen – hátsérülést
okozhatnak.

7

Az anyagmozgatás szabályaival, szakszervezet anyagmozgatás veszélyeivel a VÉDD MAGAD I. és II.
kézikönyvében részletesen foglalkoztunk
8
angol rövidítése: OSHA, magyar népszerű elnevezése: Bilbao-i Ügynökség
9
http://www.erg.bme.hu/emania/2001/vasaspinter/2.HTM
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A folyamatos
fokozatos és
következtében
fájdalom akut
léphetnek fel.

emelő/mozgató tevékenységek miatt a váz- és izomrendszer
halmozódó állapotromlására lehet számítani, és ennek
fellépő és halmozottan jelentkező elváltozások, pl. deréktáji
sérülések (pl. balesetekből származó vágások vagy törések)

A rossz testtartás(!), a gyakran ismétlődő mozdulatok, kézi
erőkifejtés, a kéz és kar vibrációja, a testszöveteket érő
közvetlen mechanikai nyomás, továbbá a hideg
munkakörnyezet, a munka szervezésének milyensége,
valamint a dolgozó által a munka megszervezéséről alkotott
felfogás (pszicho-szociális munkatényezők) okozhatnak
elváltozásokat, megbetegedéseket.
Hátsérülés:
Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése
(húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot
okozó betegségének kialakulása.
A kézi anyagmozgatás legfőbb szabályait az elsősorban hátsérülések kockázatával
járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
szóló 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet tartalmazza.
Az anyagmozgatással járó kockázatok megelőlegezése a munkáltató számára
komplex kötelezettséget jelent, a technikai feltételek (megfelelő gépek,
berendezések, veszélymentes közlekedési utak kialakítása, zaj-, fényártalmak
kiszűrése) mellett biztosítania kell, hogy csak erre alkalmas és oktatással
felkészített munkavállalók végezzenek anyagmozgatást.
A munkavállalóknak maguknak is fokozottan kell ügyelniük, amikor
anyagmozgatást végeznek; akár géppel, akár kézzel. A szállítógépek közül többet
(mint pl. a targoncát) nem kezelheti, csak az a személy, aki erre megfelelő
képesítéssel rendelkezik, emellett a használatukra vonatkozó szabályok szigorúan
betartandók!
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A kézi anyagmozgatást végzőknél fő szabály a helyes tehercipelés:

Helyes (balra) és helytelen
(jobbra) testtartás emelésnél

Elsősorban a hátsérülés kockázatával jár a tevékenység, ha a munkavállaló főként
a gerincet érintő túl gyakori vagy túl hosszan tartó fizikai erőkifejtést végez, ha
nem pihen eleget; illetve, ha az emelési, lerakási távolságok túl nagyok. Ugyancsak
növeli a hátsérülések kockázatát, ha a munkavállaló olyan, számára kedvezőtlen
munkaritmusban kénytelen dolgozni, amelyet nem változtathat meg.
A Bilbao-i Ügynökség kiemelten fontosnak tartotta 2007-ben, hogy felhívja a
10
figyelmet a vázizomzati megbetegedések, angol rövidített nevén MSD
megelőzésének fontosságára. Az Európai Unió több irányelvet fogadott el,
amelyekben a tagállamok számára különböző célokat fogalmazott meg, ezek
eléréséhez szükséges lépéseket a tagállamokra bízta. Mindezeket támogatva a
11
nemzetközi szabványügyi szervezet (ISO) olyan nemzetközi szabványokat tett
közzé, amelyek a munkaállomások ergonómiai követelményeivel, a
kockázatértékelés módszereivel és a váz- és izomrendszeri megbetegedésekhez
kapcsolódó más aspektusokkal foglalkoznak.
Ha a munkavállalók részéről súlyos terhek kézi mozgatása nem kerülhető el, a
munkáltatónak a munkavégzés helyeit – amennyiben ez lehetséges –, oly módon
kell kialakítani, hogy az ilyen kézi anyagmozgatás feltételei a legbiztonságosabbak
és az egészségre ártalmatlanok legyenek. Ennek keretében a munkavégzés
megkezdése előtt fel kell mérnie az adott munka jellegének megfelelő
egészségügyi és biztonsági követelményeket, különösen a teher jellemzőit; és
megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebbre kell csökkentenie a
munkavállalókat fenyegető hátsérülés kockázatát.

10
11

MSD=Musculo Skeletai Disorder
ISO = International Organisation of Standardisation
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Már a munkaköri alkalmasság orvosi véleményezése során maga a foglalkozásegészségügyi szolgálat, illetve a munka elrendelésekor a munkáltató
kötelezettsége felmérni az egyéni kockázati tényezőket. Így figyelembe kell venni,
ha a munkavállaló fizikailag (testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott
tevékenység végzésére, ha a munkavállalónak olyan gerincelváltozása van, amely
a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent, ha a munkavégzéshez alkalmatlan
ruházatot, lábbelit vagy más személyes tárgyat visel; továbbá ha nem rendelkezik
megfelelő ismeretekkel, illetve gyakorlattal.

b) Anyagtárolás
Az anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai
és vegyi tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó
behatások (pl. rázkódás, rezgés, vegyi, fény) figyelembe vételével kell tárolni.
Ügyelni kell a tároló hely méreteire, megengedhető maximális teherbírására.
Raktárokban,
állványokon,
polcokon
a
legnagyobb
megengedhető
terhelhetőséget fel kell tüntetni.
Fokozottan kell ügyelni a tűzrendészeti
előírások betartására és betartatására.
Egészségre káros, robbanás- vagy
tűzveszélyes stb. tárolt anyagok mellett
táblán fel kell tüntetni az anyag pontos
megnevezését, tűzveszélyességi osztályba
tartozását, tulajdonságát, a kezelésre, az
egyéni védőeszközökre és a veszély
esetén szükséges tennivalókra vonatkozó előírásokat. Éghető, robbanásveszélyes
elegyek képződésére alkalmas anyagok, folyadékok, gázok göngyölegeit csak
szikramentes szerszámmal szabad felnyitni. Minden göngyöleg (tartály, edény
stb.) csak olyan anyaggal tisztítható, amely a göngyöleg tartalmával nem lép
robbanásveszélyes reakcióba.
Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak
megfogási lehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően
a mindenkori rakodószinttől számítva kell meghatározni.
Fontos tárolási szabály, hogy a különböző méretű, illetve különböző súlyú tárgyak
felhalmozásánál alul kell a nagyobb méretű, illetve súlyú és felül a kisebb
méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni. Zárt vagy fedett helyiségben történő
tárolás esetén a tárolt anyag tulajdonságát, a tárolás módját, az anyag minőségét,
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az ott végzett munkát és a levegő szennyezettségének mértékét figyelembe véve,
hatékony szellőzést kell biztosítani.
Anyagok egymáson való tárolása esetén, ha szabályos
egymásra rakással az eldőlés-, elgurulás mentes
tárolás nem biztosítható, ún. kötéseket, sorok közé
helyezett alátéteket (palló, léc stb.), kötésbe rakott
támasztómáglyákat, kiékeléseket kell alkalmazni. A
tárolt anyagok szétgurulásának megakadályozására,
erre a célra szolgáló eszközöket, ékeket stb. kell
biztosítani. Többszintes raktárakban – teherfelvonó
hiányában – az alakjuk, terjedelmük vagy súlyuk miatt
nehezebben mozgatható anyagokat a földszinten kell elhelyezni.
Anyagok, tárgyak tárolásánál biztosítani kell azok veszélymentes lerakásának és
elszállításának lehetőségét, valamint azt is, hogy az anyagok szállítására szolgáló
göngyölegek, hordók, ládák, csomagolásmódok megfeleljenek a szállítás, tárolás
közben várható igénybevételeknek.
Hosszú anyagok (csövek, rudak stb.) falhoz döntve való tárolása esetén,
amennyiben az elcsúszás, eldőlés veszélye szükségessé teszi, ütközőket,
rakathatárolókat kell alkalmazni.
Munkahelyen az egyes nyersanyagok, készáruk, alkatrészek tárolására vonatkozó
meghatározásokat; különböző, a tárolásra vonatkozó szabványok, jogszabályok
által nem tárgyalt tárolási módokat; továbbá a tárolás rendjének részletes
szabályait a munkáltatóra érvényes Munkavédelmi Szabályzatban kell
meghatározni.

c) Munkaeszközök használata
A kereskedelemben leggyakrabban használatos munkaeszköz a létra, de
ugyanilyen gyakorisággal veszik igénybe munkavégzéshez az emelőgépet, a
targoncát, kézikocsit, szállítószalagot, csúszdát.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos, ezek a gépek nem veszélytelenek, a
legtöbb munkahelyi baleset ezek nem megfelelő használatából erednek. Ahhoz,
hogy a munkahelyeken ne forduljanak elő gépek által okozott munkabalesetek, a
munkáltatónak mindenekelőtt a gépek, berendezések megfelelő műszaki
állapotban tartására (karbantartására), a munkavállalók kioktatására, mentális és
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egészségi állapotuk rendszeres ellenőrzésére (beleértve a munkára képes
állapotot is), valamint a gépekkel való munka megszervezésére kell ügyelnie.
A munkavállalóknak pedig saját érdekük miatt is be kell tartaniuk az előírásokat,
még ha azt tapasztalják is, hogy a szabályok betartása nem könnyíti meg
munkájukat. Munkára képes állapotban kell feladataikat ellátni, és jelezniük kell
minden olyan jelenséget, amely a gépek, berendezések rendes működésétől
eltérő működésre utal.

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


a nyomásszabályozó szelep nem megfelelően működik, legtöbbször
elállítódik



indítókulcs kiiktatásával indítják a targoncát



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



nem működik a hangjelzés



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



nem megfelelő a kerekekben az abroncsnyomás



hiányoznak a közlekedési utak jelzései



nincs kiképezve a targoncát vezető személy (jogosulatlan használat!)

A rakodásnál óriási veszélyt jelent, ha a tehergépkocsiról az árut a tehergépkocsi
leeresztett hátsó falán (a platón) tolják le, vagy kézzel húzzák-tolják. Ugyanis
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emelőhátfalas tehergépkocsit kell használni minden olyan esetben, amikor a
gépkocsi rakodó felülete és a raktár, üzlet között szintkülönbség van (alapvetően
eltérő a talajszint, de lehet az eltérő magasságú rámpa esetében is) – nagy a
lehetősége ugyanis annak, hogy a rakomány és/vagy a rakodó személy leesik a
platóról. Megfelelő hidraulikus hátfal esetén is gondosan kell eljárni (pl. ügyelni
kell a kihúzott konténer befékezésére, a rakomány stabil elhelyezésére, a kezelő
és az átvevő személyek mozgására, technikai szempontból pedig a hidraulika
folyamatos karbantartása szükséges).
Az emelőasztalok a teher függőleges vonalú mozgását és közben vízszintes
helyzetben tartását végzik, csuklós mechanizmussal működő emelő
berendezések, melyet szintén csak megfelelő szakképesítés birtokában lehet
kezelni. Az emelőasztalok speciális előírása, hogy legalább 15 cm nagyságú
betűkkel fel kell írni az asztalra az alábbi szöveget: „Ameddig az emelőasztal
nincs mechanikusan rögzítve, alá lépni tilos!” El kell helyezni egy, a személyek
belépését megtiltó piktogramot is.
Fel kell tüntetni továbbá a HASZNÁLATI UTASÍTÁS-ban megjelent mozgatható
teher tömegét, illetve azt is, ha az emelőasztal nem emelhet személyeket!
A szállítószalagok hevederes, folyamatos működésű, anyagmozgatású gépek,
amelyek darabáruk szállítására szolgálnak. A raktáron belüli szállítást általában
ún. léces szállítószalaggal oldják meg. A legtöbb balesetet az okozza, ha a
szállítószalag működés közben „behúzza” a hozzáérő, ráeső tárgyakat, ezért
megfelelő védelemmel (korláttal, peremmel) kell ellátni ezeket a berendezéseket.

Létrák használata
A létra egy otthon is gyakran használt, mindenki által ismert
eszköz, azonban használata nem veszélytelen – ezt
mutatják az otthoni és munkahelyi, létrák használata
közben elszenvedett balesetek. A munkabaleseteknél a
legtöbb baleset az 1 és 2 méter közötti magasságokból
történő leesésből ered.
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A kereskedelemben fizikai munkát végzők gyakran használják a létrát rakodásra,
12
polcról levételre, polcra felhelyezésre, stb. Nem véletlen, hogy jogszabály is
kiemeli ezt az eszközt a többi közül, és külön előírásokat fogalmaz meg velük
kapcsolatban.
Mind a kis üzletek minden területet tárolásra kihasználó raktáraiban, mind a
nagyterületű áruházak raktáraiban naponta sokszor kell a munkavállalóknak
létrára állnia, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az eszközt milyen állapotban
használjuk.
A munkabalesetek megelőzése érdekében a létrát úgy kell felállítani, hogy az a
használat alatt stabil legyen, és a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége
mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez ne
korlátozza a kapaszkodás lehetőségét.
A hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell
helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó,
illetve függesztett létrákat – a kötéllétrák kivételével – elcsúszás és kilengés ellen
biztosítani kell. Meg kell akadályozni, hogy a fellépővel és korláttal ellátott létrák
lábai szétcsússzanak (pl. ún. biztonsági lánc felszerelésével).
Az ún. többtagos létrát csak úgy szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz
képest ne mozdulhassanak el. A vontatható létrákat használatuk előtt elmozdulás
ellen biztosítani kell.
Mindezen szabályok betartása érdekében a munkáltató csak olyan munkavállalót
bízhat meg létrával végzendő tevékenységgel, aki erre egészségi szempontból
alkalmas; a munkavédelmi oktatásnál a létrák helyes használatra külön hívja fel a
munkavállalók figyelmét. Biztosítsa a munkavégzéshez a megfelelő állapotú létrát,
az esetleges kiegészítő elemeket, rendszeresen végezzen ellenőrzéseket.
A munkavállaló kötelezettsége, hogy a létrát a használati utasításnak megfelelően
használja, és ne használja a balesetveszélyes létrát. Nagyobb méretű és súlyú áruk
emelését – főleg létra használata mellett – ne végezze egyedül, kérjen segítséget.

12

14/2004 (IV.19) FMM r a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
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5.2. Foglalkozási megbetegedések előfordulása
és megelőzése a kereskedelemben
A munkahelyi környezetben – amely tele van kockázatokkal – olyan
egészségkárosodások jöhetnek létre, amelyek másutt nem fordulnak elő. E
csoportba sorolhatók a foglalkozási megbetegedések is, amelyektől nem
mentesek a kereskedelmi munkahelyek sem. Jellemző tulajdonságuk, hogy
megelőzhetők (néhány kivételtől eltekintve), amennyiben a munkáltatók az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés előírásait betartják.
Ebből következik, hogy az esetek többségében a munkavállaló felelőssége nem
állapítható meg, ezért ezeket kártalanítják (hivatalos megfogalmazás szerint:
baleseti ellátásra jogosultak). Természetesen a munkáltató és a munkavállaló
közös célja, hogy ne forduljanak elő ilyen megbetegedések, ezért a megelőzésre
kell helyezni a hangsúlyt.
A foglalkozási betegségek megjelenésük és kialakulásuk szerint három csoportba
sorolhatók: heveny, idült, késői hatású megbetegedéseket ismerünk. A késői
hatás azt jelenti, hogy a megbetegedések rendkívül hosszú lappangási idő után
(4-10 év) jelentkeznek. E csoportba tartoznak a rákkeltő hatású anyagok és egyes
sugárzások (pl. Rtg).
13

A foglalkozási betegségeket a munkáltatónak kell bejelentenie , ennek
elmaradását súlyosan büntetik. A kereskedelemben
leggyakoribb, bejelentésre kötelezett esetek a
szervezet nem optimális igénybevétele okozta
tényezők okozta megbetegedései: a mozgásszervi
betegségek, valamint a pszichoszociális kóroki
tényezők által előidézett megbetegedések (ide
tartoznak a munkahelyi stressz által okozott
megbetegedések is)
a biológiai, fizikai és kémiai
kóroki tényezők mellett. (Ez utóbbiak kevésbé
jellemzik a kereskedelemben végzett tevékenységeket.)
A kézi anyagmozgatás során a munkavállaló vagy munkavállalók terheket
mozgatnak, vagy tartanak, illetve felemelését, levételét, letevését, tolását,
13

a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről ás kivizsgálásáról szóló
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet 23. §−a szerint
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húzását, továbbítását vagy mozgatását végzik, amelyek jellemző tulajdonságaik
vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavállalónak – elsősorban –
hátsérüléseket okozhatnak. Hátsérülésnek tekintendő elsősorban a gerinc és a
mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, bevérzése), valamint
tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.
A kézi anyagmozgatás (független attól, hogy kézben vagy
vállon történik), elsősorban a gerincet terheli. A gerinc
legsérülékenyebb részei a porckorongok, melyek külső
kötőszövetes gyűrűből és kocsonyás magból állnak, ezek
teszik lehetővé a gerinc különböző irányú elmozdulását.
Tartós és fokozott igénybevétel esetén a porckorongokban
kóros jelenségek játszódhatnak le: kocsonyás magjuk
víztartalma csökken, a porckorongok lelapulnak és
rugalmatlanná válnak, megnehezíti a gerinc mozgását és
csökkentik stabilitását is, majd a csigolyák peremein meszes lerakódások
alakulnak ki. Előfordulhat az is, hogy porckorongsérv alakulhat ki, mely nyomja a
gerinccsatornában futó idegeket.
A kézi tehermozgatásban a vázizmoknak, ezen belül elsősorban a statikus
izommunkának jelentős szerepe van, hisz a gerinc és a felkar izmai tartósan
megfeszült állapotban vannak, az emiatt jelentkező panaszok, és később a
megbetegedések heveny és idült jellegűek, főként ágyéki gerincszakaszban
jelentkeznek.
A heveny tünetek elsősorban a lágyrészekben az izmok, szalagok sérülései
formájában jelentkeznek, amelyek gyakran egy „rossz mozdulat” következtében
alakulnak ki. Általában rövid időn belül gyógyulnak. Az idült megbetegedésekben
szenvedőkre tartós fájdalom és a mozgáskorlátozottság jellemző, melynek oka a
beteg anatómiai viszonyainak megváltozása: a porckoron lelapul, kiboltosul, az
idegek nyomás alá kerülnek, az ínszalagok megrongálódnak és mindez szinte
elviselhetetlen fájdalmat okoz, nemegyszer a fájdalom a végtagokba sugárzik ki.
A megelőzés a munkába lépés előtti munkaköri alkalmasság vizsgálattal és az
alkalmasság véleményezésével kezdődik. A foglalkozás-egészségügyi orvosnak azt
kell megállapítania, hogy a kézi tehermozgatásból származó megterhelés nem
okoz-e túlzott igénybevételt a dolgozó szervezete számára. Egy alacsony növésű,
gyengén fejlett izomzattal rendelkező személy számára egy adott teher mozgatása
sokkal nagyobb igénybevételt jelent, mint annak, aki atlétikus testi felépítésű,
átlagos testmagasságú és izomzata is fejlett.
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A munkáltató – a foglalkozási orvossal egyetértésben –
előírhatja a kézi tehermozgatást végző dolgozók időszakos
munkaköri alkalmassági vizsgálatát. Erre elsősorban a
fokozott balesetveszély fennállása esetén kerülhet sor.
Soron kívüli vizsgálatot kezdeményezhet a munkavállaló
is olyan esetekben, ha úgy ítéli meg, hogy feladatát –
feltehetően egészségi állapota miatt – nem, vagy csak
nehezen tudja teljesíteni.
A megbetegedések megelőzése érdekében érdemes felidézni a kézi
tehermozgatás három fő szabályát:
o Ha úgy gondolod, hogy nem vagy képes a teher mozgatására, kérj
segítséget!
o Mindig neked kell a terhet mozgatni és nem fordítva!
o Előbb gondolkozz, és aztán cselekedj! Mérd fel a feladatot és csak akkor
kezdj hozzá, ha kiegyensúlyozott testhelyzetben vagy, kerüld az
előrehajlást és ne csavard el a törzsedet. Mindig lásd, hogy hova lépsz,
használd a segédeszközöket, ahol lehet. Ne feledd: jobb húzni, vagy tolni
a terhet, mint cipelni. Használd a védőeszközöket, ahol erre szükség van!

6. A stressz, mint veszélyforrás
A legnagyobb foglalkozási ártalom, ami a munkavállalókat ma éri: a stressz –
Európában minden negyedik dolgozó szenved ennek negatív hatásától.
A munkahelyi stressz egyre elterjedtebb jelenség, s a következményei igen
súlyosak, hiszen sok betegség kockázatát megkétszerezik.
A stressz lehet objektív és szubjektív. Az objektív stressz együtt jár az adott
munkatevékenységgel, így kiszámítható, előre tudható, ezért már a munkába
álláskor eldönthető, hogy a dolgozó elvállalja-e a jövőbeli munkakörével együtt
járó stressz hatásokat, vagy sem. (Ezért kell őt előre figyelmeztetni!)
A szubjektív stressz nem a munkavégzésből ered, hanem az mindig a
személyiségben keresendő. Leggyakoribb okai: az önismeret-, az önbizalom-, és a
tolerancia hiánya.
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Meglehet, hogy a munkahelyi stressz oka a technológiában, a
munkamódszerekben, az erős piaci versenyben, a vállalatok
közötti szervezeti mozgásokban (szétválás, egyesülés) vagy
éppen a vállalat megszűnésében; a fellendülések és
visszaesések okozta gyors változásokban, vagy a
munkakapcsolatok jellemzőiben van.
A leggyakoribb munkahelyi stresszorok:


Mennyiségi vagy minőségi túl-, vagy alulterhelés: ebben az esetben arról
beszélünk, amikor a munkavállaló egy adott időre túl sok, vagy túl kevés
munkát kap. Tapasztalatok mutatják, hogy a szívinfarktus előfordulása
egyenes arányban a munkavállaló teljesített heti munkaidejével. Ha a
munkavállaló monoton munkát végez, a memória működésbe lendülése
és az unalom nem követhető változásai elnyomják a munkavállaló
éberségét, és gyors reakciókészségének romlását is eredményezhetik.



Minőségi túlterhelésről akkor beszélünk, ha túl bonyolult az elvégzendő
feladat a munkavállaló számára.



A károsító környezeti hatások: rossz munkahelyi légkör, vagy a társaság
hiánya;
az
együttműködés
hiánya;
a
munkahely
elvesztése/munkanélküliségtől való félelem; állandó létbizonytalanság;
alacsony jövedelem; a munkahelyen naponta átélt durvaság,
erőszakosság, zaklatás; félelem a főnöktől, illetve a vezetők elkopó
tisztelete.



Mindehhez még hozzájárulhatnak egyéb okok is, amelyek stresszorokként
értékelendők, ilyenek: az időhiány, illetve kötött vagy betarthatatlan
határidők; erős koncentrálás; a megfelelni vágyás (maximalizmus), a
feladat- és felelősségi körök tisztázatlansága; kiszámíthatatlan elvárások; a
képességek kihasználatlansága; a túlzott felelősség és a kevés döntési
lehetőség ellentmondásai; az elismerés hiánya, illetve a büntetés
aránytalansága; az előremenetel lehetőségének hiánya; a hiányos vagy
nem létező munkahelyi kommunikáció, illetve az információ visszatartása;
a panaszlehetőség hiánya, a kontrollélmények hiánya vagy kevés volta, a
képzés hiánya, a bizonytalanságok megnövekedése, a munkahelyi és
családi feladatok ütközése (sok munka, kevés szabadidő); több gyermekes
családnál a családfő kevés időt tölt együtt a családdal és azt is
holtfáradtan (ettől állandó lelkiismeret furdalása van…).
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Leginkább veszélyeztetett dolgozók:
A munkahelyeken a legnagyobb mértékű stresszt azok a munkavállalók
kénytelenek elszenvedni, akik alacsony hatáskörrel rendelkeznek, és akik
túlságosan monoton munkát végeznek.
Felmérések igazolják, hogy a kiskereskedelemben dolgozók esetében – ahol
köztudottan nagyobb a női munkavállalók aránya – a munkahelyi stressz milyen
gyakori jelenség. Számukra az egyik legtöbb stressz hatást kiváltó ok, hogy
nehezen tudják összeegyeztetni munkahely és családi kötelezettségeiket, hogy ha
gyermeknevelés céljából fizetés nélküli szabadságot vesznek ki, nehéz visszajutni
eredeti munkakörükbe; majd utána is állandóan szembesülniük kell azzal, hogy a
munkáltatók nem tolerálják gyermekük betegsége miatti távolmaradásukat; hogy
nehezen jutnak feljebb a ranglétrán; stb.
A kiskereskedelemben jelentős számban találunk fiatal, 25 év alatti
munkavállalókat is. Vajon mi okoz munkahelyi stresszhelyzetet a fiatal
munkavállalók esetén? Körükben magas a
munkanélküliség aránya, nehezen találnak munkát;
munkájuk megtartása érdekében sokat túlóráznak, és
az átlagosnál is több plusz munkát vállalnak el. Ennek
eredményeképpen túlpörgés, munkamánia lép fel,
ami alvászavarhoz, illetve egyéb pszichomatikus
panaszokhoz vezethet.
Manapság – mindenki tapasztalhatja – a munkavállalók a kevés munkalehetőség
miatt féltik állásukat, ezért elvállalnak olyan munkát is, amit más esetben nem
tennének meg, és ezért engednek az igényeikből, valamint elviselik a nem mindig
igazságos/szociális bánásmódot. Ez nagyon sokszor vezet állandósult
stresszhelyzetekhez. Idősebb munkavállalóknál stresszt okozhat az attól való
félelem, hogy felvesznek helyette egy fiatalabbat, aki jobban bírja a tempót.
A munkahelyi stressz leggyakoribb következményei:
A stressztől szenvedő munkavállaló állandó és általános kimerültséget érez,
csökken munkakedve; céltalanság, levertség és kedvetlenség érzése uralkodik el
rajta. Munkáját hanyagabbul végzi, teljesítőképessége lecsökken. Magánéletében
és munkahelyén is hibás döntéseket hoz, elégedetlensége állandósul, a szorongás
és kiégettség érzése állandósul nála. Nem találja helyét és sokszor indokolatlanul
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gyors elhatározással változtatja munkahelyeit (már ha vannak szabad állások), de
ugyanakkor szinte retteg a változásoktól.
Gyakoriak nála a fej-, hát-, gerinc- és gyomorfájdalmak, végtagzsibbadás és
izomfájdalom lép fel, gyomorfekély alakulhat ki. Jellemző stressz betegségnek
nevezhető a magas vérnyomás, a szívkoszorúér megbetegedése, a súlyos
alvászavar, az álmatlanság.
A stressz állandósulásával a munkavállalóban ellenséges érzelmek lépnek fel
munkatársaival, másokkal szemben (jellemző tünet a munkahelyi
ellenségeskedés). A munkavállalónál rossz szokások alakulhatnak ki, amelyet nem
is kíván leküzdeni (túlzott nassolás vagy dohányzás, túlzott televízió nézés, stb.).
Szinte mindig étvágytalan, ingerlékeny, végül idegösszeomlást kap, és ha nem
sikerül kihozni őt ebből az állapotból, eluralkodik rajta a depresszió, a
búskomorság; alkoholhoz, drogokhoz folyamodik, megszakadnak a személyes
kapcsolatai is. Végül a legvégső és legszomorúbb folyamatba lép: a balesettáppénz- öngyilkosság, de nagyon sokszor munkabaleset vet véget életének.
Ez egy ördögi kör: a stressz okozta álmatlanság és depresszió teljesítmény
csökkenéshez vezet, ez pedig a stressz szint további emelkedését okozza.
A munkahelyi stressz kihatásai a cég működésére:
Téved, aki azt gondolja, hogy a stressz csak a munkavállalót sújtja, a
következmények negatív hatással vannak a munkáltatóra is, hiszen a stressz
kedvezőtlen hatásai miatt a munkáltatók kevésbé lesznek elkötelezettek a
munkáltató iránt (őt okolják, tehát lojalitásuk csökken); emelkedik a
munkabalesetek száma; a munkaerő indokolatlanul gyorsan és nagy számban
cserélődik (megnőnek a betanítás költségei); megnő a hiányzások száma és
14
időtartama is (a munkáltatónak is vannak financiális kötelezettségei, nem is
kevés!). Arról nem is beszélve, hogy a csökken a munkavállalók teljesítménye,
egyre gyakrabban szegik meg az eddig betartott szabályokat, gyakorivá válnak a
késések, és egyre gyakrabban féleértelmezik a kapott információt.
A stressz elkerülésére számos módszer, tanács és megoldási javaslat van, ezekkel
számos helyen foglalkoztunk mi is (a KASZ honlapján, a két VÉDD MAGAD
14

A munkáltató fizeti a betegszabadságot, amely évente 15 munkanap, mely időtartamra a
munkavállaló távolléti díjának 70 százaléka jár, de később is, ezt meghaladóan az egészségbiztosító
által folyósított táppénz egyharmadát hozzájárulás címén a költségvetésbe kell befizetnie.
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füzetben), de a közreható okok és tényezők szerteágazó volta miatt, a tüneteket
csak adott helyen, adott munkáltatónál és adott munkavállaló(k)nál lehet
eredményesen kezelni. Mindenesetre, a fentiekben ismertetett jelenségek,
tényezők és tünetek bármelyikének felbukkanásakor a felismerés elvezethet az
optimális megoldásokhoz, a stressz helyzet feloldásához, de legalább
csökkentéséhez. Ezért van nagy szerepe a munkavállalói érdekképviseletnek
(szakszervezet, üzemi tanácsok, munkavédelmi képviselők), akik éppen azért,
mert feladataik közé tartozik a munkavállalók élet- és munkakörülményeinek
alapos ismerete, talán az érintetteknél előbb észlelik a káros jelenségeket.
Néhány jó tanács a stressz oldására:
o

Koncentráljunk legfontosabb feladatainkra!

o

Támaszkodjunk a munkahelyi közösségre, beszéljük ki magunkból a
problémákat, kérjünk segítséget!

o

Tervezzük meg napi feladatainkat, és hagyjunk időt a váratlanul
közbejövő elintéznivalóra is!

o

Ha megkérdezik, mikor fejezzük be a munkánkat, mondjunk többet annál,
mint a valódi elképzelésünk, így biztosan lesz időnk befejezni dolgunkat,
és kellemesen csalódnak bennünk!

o

Ha nincs időnk sportolni, rendszeresen masszíroztassunk – heti 20 perc is
csodákra képes! (Az internet segítségével kikereshetjük a nekünk
legmegfelelőbb szolgáltatókat.)

o

Ne legyünk maximalisták! Ne a tökéletességre, hanem a feladat
megfelelő elvégzésére törekedjünk!

o

Ha van rá módunk, jelöljünk ki egy időpontot a nap folyamán, amikor
nem foglalkozunk az e-mailjeinkkel, nem vesszük fel a telefont, nem
zaklathatnak bennünket kollégáink. Szabaduljunk el egy ebéd, vagy séta
erejéig.

o

Lefekvés előtt vegyünk hosszú, forró fürdőt, igyunk meg egy pohár bort
vagy olvassunk el egy jó kis cikket.

o

Vezessünk naplót, vagy írjunk blogot, és írjuk ki magunkból a nap végén a
felgyűlt feszültséget.

o

Szürcsöljünk el egy gyógyteát: a kamilla, a citromfű ideális!
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7. A kereskedelmi munkavállalók biztonságos és
veszélytől mentes munkavégzésére vonatkozó
jogszabályok
7.1. Általában mindegyik munkakört érintő
jogszabályok és szakmai anyagok

-

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
III. fejezet: általános követelmények (18.§–21 §)
személyi feltételek (49. §–51. §)
IV. fejezet: a munkáltatók és a munkavállalók kötelessége és jogai (54.§ –
59. §; illetve 59.§ – 63. §)
 5/1993. évi (XII.26.) MüM rendelet – a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (3. számú
Melléklet: a munkabaleset kivizsgálásának szempontjai, valamint
Munkabaleseti Jegyzőkönyv: 4a, 4b, és 5. számú Mellékletek)
 30/1995 (VII.25.) IKM rendelet a Kereskedelem és Vendéglátás
Biztonsági Szabályzatáról
 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről.
 3/2002
(II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

a

munkahelyek

 16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről
és megfelelőségének tanúsításáról
 89/1995 (VII.4.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 65/1999 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő
egyéni
védőeszköz
használatának
minimális
biztonsági
és
egészségvédelmi követelményeiről
 Ajánlott irodalomjegyzék: Dr. Koch Mária szerkesztésében: Biztonságos
munkavégzés a kereskedelemben (Kiadta a Népszava Könyv Kft. 2006ban, felelős kiadó: Dr. Koch Mária)
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7.2. Az egyes munkaköröket érintő munkabiztonsági és egészségügyi

4112
Általános irodai
adminisztrátor
jogszabályok,
szakmai
anyagok (ügyintéző)
50/1999. (XI.3.) EüM r.
A képernyő előtti munkavégzés
követelményeiről

minimális

egészségügyi

és

biztonsági

Ajánlott irodalomjegyzék: Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
5113. Bolti eladó
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
A munkavégzés tárgyi feltételei (24. §- 37. §)
A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények (40.§48.§)
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról:
3.5.2. – 3.5.2.7,
4.4.17.-4.4.21.,
4.4.22.-4.4.33.,
4.4.39.,
4.4.43-4.4.44..,
4.4.40-4.4.41.
4.4.45-4.4.47.,
4.4.51 pontok.
25/1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság
orvosi
vizsgálatáról
és
véleményezéséről
(különösen
élelmiszerkereskedelem)
3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről.
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25/2000. (IX.31.) EüM- SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
Ajánlott irodalomjegyzék: Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (Kiadja a Népszava Könyv Kft.)
5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról − 3.5.1. pont
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Ajánlott irodalomjegyzék: Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben: (21 -26. oldal)
7114 Pék, édesipari termékgyártó – Szárazáru készítő
16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról.
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
7111 Húsfeldolgozó – Bolti hentes
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
65/1999. XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet:
4. Munkavégzési szabályok
14/2004. (IV.19) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
8355 Személygépkocsi-vezető,
8356 Tehergépkocsi-vezető
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1/1975 (II.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ)
66/2007. (IX.4.) Korm. rendelet a közúti szállítást végző egyes járművek
személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről
13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
8425 Targoncavezető
47/ 1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről
Ajánlott irodalomjegyzék:
kereskedelemben 33-34.

Koch

Mária:

Biztonságos

munkavégzés

a

33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
9112 Intézményi takarító és kisegítő
25/2000. (XII.31.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
3/2002 (II.8.) SzCsM – EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
4.3 fejezet 4.3.1 – 4.3.5 valamint 4.3.9 – 4.3.20. pontok
Ajánlott irodalomjegyzék:
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a lelkititkaink.hu weboldalról)
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Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA): A stressz
(kiadvány – az OSHA honlapjáról)
9223 Rakodómunkás, raktáros, raktári árukezelő, raktári kisegítő, raktári
segédmunkás
14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
3/2002 (II.8.) SzCsM. EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről
25/2000 (IX.31.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
3.5.2.7 – 3.5.2.12 és 4.4.1. pontok
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Ajánlott irodalomjegyzék:
Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a kereskedelemben 27-33.
Dr. Tarnai Júlia: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája
9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő
14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
3/2002 (II.8.) SzCsM. EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
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2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről
25/2000 (IX.31.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális egészségi és biztonsági követelményekről
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági
Szabályzat kiadásáról
3.5.2.7 – 3.5.2.12 és 4.4.1. pontok
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Ajánlott irodalomjegyzék:
Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a kereskedelemben 27-33.
Dr. Tarnai Júlia: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája
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II. RÉSZ
FELADATLAPOK
A MUNKAKÖRI MUNKAVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ

FEOR SZÁM: 4112
MEGNEVEZÉS: ÁLTALÁNOS IRODAI ADMINISZTRÁTOR (ÜGYINTÉZŐ)
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt foglalkozás:

4112
Általános
irodai
adminisztrátor
(ügyintéző)
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban a 4112. Ált. irodai adm.
munkakörnek felel meg)
adminisztrációs
ügyintéző,
alapítványi
ügyintéző, bírósági adminisztrátor, bírósági
írnok, dokumentációs ügyintéző, hirdetési
adminisztrátor, írnok, műhelyírnok, office
coordinator,
sajtófigyelő
adminisztrátor,
szállodai
adminisztrátor,
tanfolyami
adminisztrátor,
tanszéki
adminisztrátor,
tanulmányi
adminisztrátor,
törzskönyvező
(állatnyilvántartás), üzemírnok, ügyészségi
adminisztrátor
3322 Egészségügyi dokumentátor
4111 Titkár(nő)
4113 Gépíró, szövegszerkesztő
4136 Iratkezelő, irattáros

Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
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A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

Munkaköri feladatok:
(általában)

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
– 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
– 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő
előtti munkavégzés minimális egészségügyi és
biztonsági követelményeiről
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív
és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a
szervezeten belül a hatáskörébe tartozó
szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban
vesz részt. Ezen belül:
– adatokat, információkat gyűjt, rögzít, válogat,
osztályoz, nyilvántart és iktat
– általános és meghatározott szakterületen
ügyintézési feladatokat lát el és az ellátott
szakmai
terület
által
meghatározott
kapcsolattartási feladatokat végez
– számítógépes adatbeviteli feladatokat lát el,
írásbeli dokumentumokat szerkeszt
– írásbeli dokumentumokat, iratokat, leveleket
állít elő, szerkeszt, sokszorosít és továbbít
– beszédrögzítést végez gyorsírással vagy egyéb
technikai megoldásokkal
– írásbeli kapcsolattartást szolgáló leveleket,
egyéb belső szervezeti iratokat (pl.
beszámolók, előterjesztések, megállapodások,
jelentések stb.) készít elő, illetve ír le (irányító
szempontok szerint) és szerkeszt meg
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Munkaköri feladatok:
(általában)

– jegyzőkönyveket készít – szakmai irányítással
– iratokat, egyéb dokumentumokat szakszerűen
kezel és tárol
– nyomon követi a határidőket
– korszerű
ügyviteli
és
kommunikációs
eszközöket, információforrásokat tud kezelni
– ügyfélmegkereséseket továbbít
– rendszeresen beszámol
vezetőjének/vezetőinek

A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatai:
félévente vagy
évente

negyedévente
vagy havonta

naponta

A képernyő előtt munkavégzés fokozott
pszichés terheléssel járó tevékenységnek
számít, ezért az időszakos, a munkavédelmi
képviselő jelenlétében végzett vizsgálat ajánlott
–a
munkavégzésre
használt
eszközök
átvizsgálása
(stabilitás,
elektronikus
eszközöknél: csatlakozások, dugaljzatok, stb.)
– munkakörülmények
áttekintése:
fényviszonyok, levegőtisztaság, hőmérséklet,
bútorzat, padozat átvizsgálása
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
Annak ismeretében, hogy munkavégzése
15
képernyő előtti munkának számít , vagy nem
16
számít képernyő előtti munkának :

15

Ahol a munkavállaló napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt
használ, illetve az olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat
adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák
(mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép
kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon,
valamint a közvetlen munkakörnyezet
16
Nem számítanak képernyős munkahelynek a szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerek, az
elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek, hordozható rendszerek, amelyeket a
munkahelyen nem tartósan használnak, számológépek, pénztárgépek és olyan egyéb készülékek,
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– jogosult óránként 10 perc szünetre
– használja a munkáltató által rendelt,
ergonómiai
szempontoknak
megfelelő
munkaszéket
– ügyel arra, hogy munkáját megfelelő
fényviszonyok között végezze, beleértve a
számítógép előtti munkaára vonatkozó egyéb
előírásokra is
– jelzi a munkáltatónak, ha munkaeszközeiben
olyan változást észlel, ami veszélyezteti
biztonságos munkavégzését
– látásromlását észlelve üzemorvoshoz vagy
szakorvoshoz fordul
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a munkáltató
utasítása, vagy a
Munkavédelmi Szabályzat
alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

amelyek kisméretű, adatokat vagy mérési eredményeket mutató képernyővel vannak ellátva,
továbbá,ablakos írógépek'' elnevezésű, hagyományos típusú elektromos, elektronikus írógépek.
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Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

– a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál
– az idősödő munkavállalónál – amennyiben
nincs kitéve a rendeletet 4. és 5. sz.
17
Melléklete szerinti expozíciók -nak
– az 5. számú Melléklet szerint fokozott
pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál
(Lásd: Összefoglaló – 2. sz. Függelék)

ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:
Soron kívül elrendelt vagy
önként kezdeményezett
rendkívüli alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:

Ajánlott
irodalom
jegyzék:

17

Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stressz-munkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/13537-8-tunet-es10-megelozesi-tipp-a-munkahelyi-stressz-kezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a lelkititkaink.hu
weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség
(OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA honlapjáról

Expozíció = a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.
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FEOR SZÁM: 5113
MEGNEVEZÉS: BOLTI ELADÓ
Név:
Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt
foglalkozás:

5113 Bolti eladó
(illetve a munkáltató által megnevezett munkakör,
amely a munkaköri feladatok alapján a legjobban
hasonlít az 5113. Bolti eladó munkakörhöz)
abc eladó, alkatrész-értékesítő, eladó, antikváriumi
eladó, áruházi eladó, bolti hentes, eladó, bútor- és
lakástextil eladó, dohányárudai eladó, eladó,
fűszerüzlet eladó, szupermarket élelmiszer eladó,
élelmiszer- és vegyiáru-eladó, élelmiszerbolti
eladó, fényképész eladó, gépjármű-értékesítési
eladó,
gyógyászati
segédeszköz
eladó,
használtcikkbolti eladó, híradástechnikai- és
elektronikaicikk eladó, hús- és hentesáru-eladó,
kertészeti gazdabolti eladó, konfekció-, méterárués lakástextil eladó, könyvesbolti eladó, kultúrcikk
eladó, lakberendezésicikk eladó, lottóárus, műszaki
cikk
eladó,
nagykereskedelmi
eladó,
nyomtatványértékesítő, eladó, óra-ékszer és
díszműáru eladó, porcelán- és edényáru eladó,
ruha-, textil eladó, ruházati bolti eladó, totóhírlapárus, eladó, totó-lottóértékesítő, eladó,
trafikos, újságárus, vas-, műszaki-, műanyag-,
üvegárubolti eladó, virágbolti eladó, zöldséggyümölcs eladó
4212 Szerencsejáték-szervező
5111 Kereskedő
5112 Vezető eladó
5133 Pultos
5114 Kölcsönző
5115 Piaci, utcai árus
5116 Piaci, utcai étel- és italárus
5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros
5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője
5122 Áru- és divatbemutató
5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
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5132 Pincér
9235 Gyorséttermi eladó
Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének
neve, beosztása:
A munkáltató
munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:
A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb
jogszabályok:

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
A munkavégzés tárgyi feltételei (24. §- 37. §)
A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra
vonatkozó követelmények (40.§ – 48.§)
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi
és
Vendéglátóipari
Biztonsági
Szabályzat
kiadásáról:
3.5.2. – 3.5.2.7,
4.4.17.-4.4.21.,
4.4.22.-4.4.33.,
4.4.39.,
4.4.43-4.4.44..,
4.4.40-4.4.41.
4.4.45-4.4.47.,
4.4.51 pontok.
25/1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban
hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi
vizsgálatáról
és
véleményezéséről
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Munkaköri feladatok:
(általában)

(különösen élelmiszerkereskedelem)
3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök
és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat
érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről
25/2000. (IX.31.) EüM- SzCsM együttes rendelet a
munkahelyek kémiai biztonságáról
Kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és
tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk
raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre
történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével,
értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik
az
áruk
beszerzésének
előkészítésében és lebonyolításában.
Feladatai:
az áru, göngyöleg mennyiségi és minőségi
átvétele
a hibás teljesítésből adódó teendők elvégzése
az áruhoz előírás szerint csatolandó
dokumentumok
meglétének,
és
azok
szabályszerűségének ellenőrzése
gondoskodás az áru minőségének és
mennyiségének
megóvásáról,
az
árura
vonatkozó
szakmai
szabályok
szerinti
kihelyezésről, továbbá az árak feltüntetéséről,
az árjelzés ellenőrzéséről
a vevő fogadása és igényeinek megismerése
az áru bemutatása a vevőnek és tájékoztatása
az áruval kapcsolatos szolgáltatásokról
áruajánlással a vevő segítése a vásárlási
döntésben
a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az
áru jellegétől függően az áru becsomagolása és
átadása a vevőnek
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az egyes árukra előírt tárolási követelmények
betartásának ellenőrzése és feljegyzése
a leltározásban való közreműködés
a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai
előírásoknak megfelelő munkavégzés az
áruforgalmi folyamat mindegyik szakaszában
az üzlet nyitása, zárása és üzemeltetése a
biztonsági és vagyonvédelmi előírásoknak
megfelelően;
a bolthelyiség tisztán tartása
A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatai:

félévente vagy
évente, vagy
szükség esetén

negyedévente
vagy havonta

– időszakos,
a
munkavédelmi
képviselő
jelenlétében végzett vizsgálat ajánlott
– felhívni a munkáltató figyelmét arra, ha egy
készülék, berendezés szokatlan módon működik
– munkavédelemi eszköz megújítására van szükség
– a munkakörre érvényes (évi vagy félévi) munka
alkalmassági vizsga elmaradt
– megvizsgálni, hogy a bevezetésekor, illetve az
előző vizsgálat óta a már betartott szabályok
változatlanul érvényesülnek-e (pl. kötelező
jelzések nem koptak el, berendezések/gépek,
létrák műszaki állapota nem romlott)
– munkaeszközök használhatóságának alaposabb
ellenőrzése (szeletelő gép, kések, létra; talapzat,
göngyöleg állapota)
– elektromos vezetékek, csatlakozók, dugaljak
alaposabb átvizsgálása
– raktárak átvizsgálása (áruk csomagolása,
göngyölegek
épségének
ellenőrzése)
–
18
selejtezés

18

Bizonyos árucikkek esetében nem elégséges negyedévenként elvégezni a selejtezést, továbbá nem
csak azokat az árukat kell kiselejtezni, amelyek munkavédelmi szempontból nem használhatók
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naponta

– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
közlekedésre a polcok közötti távolság betartása
(minimum 120 cm)
felvonók előtti 2x2 szabad munkaterület
biztosítása
létrák használata előtt meggyőződni arról, hogy
stabilan állnak, illetve szükség esetén
biztosítólánccal rögzítettek, a létrafokok
rendelkeznek csúszásmentes bevonattal
eszközök
használatának
betartása
(éles
eszközök,
forgórészek;
törés,
csúszások
megelőzése)
takarításnál ügyelni kell a vegyszerek
használatára
(nedves
talaj,
vegyszerek
kedvezőtlen egymásra hatása – káros anyagok a
levegőben, légtisztaság)
emelésre, rakodásra vonatkozó szabályok
betartása
tűzvédelmi szabályok betartása
kézi tehermozgatás (emelés!) szabályainak
betartása
élelmiszer eladói munkakörben:
a
HCCPA
követelményeinek
betartása
(ételmérgezés, fertőzés megakadályozása!)
munkaeszközök használhatóságának ellenőrzése
(szeletelő gép, kések, létra; talapzat, göngyöleg
állapota)
vegyi áru eladói munkakörben:
áruk csomagolásának ellenőrzése
azonnali intézkedés az áru sérülésekor
vegyszerek tárolása szabályainak betartása
vegyszerek
kedvezőtlen
keveredésének
megakadályozása
műszaki cikk eladói munkakörben:
elektromos vezetékek, csatlakozók, dugaljak

(sérülést okoznak, veszélyt jelentenek, stb.), hanem az árukra vonatkozó szavatossági szabályok
betartása is tartalmazhat előírásokat
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használata előtt meg kell győződni azok
sértetlenségéről – elektromos zárlat megelőzése!
nagyméretű áru kicsomagolásánál ügyelni kell
arra, hogy ne dőljön/essen rá a munkavállalóra
szállítóeszközök
használatára
vonatkozó
szabályok
betartása
(leesés,
közlekedési
szabályok betartása)
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatainak kiegészítése –
a munkáltató utasítása,
vagy a Munkavédelmi
Szabályzat alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente vagy
havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
19
alkalmassági vizsgálat :

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők
hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1.
számú Mellékletben szereplő munkakörökben
dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet
végző személyeknél:
közfogyasztásra szánt élelmiszer (étel, ital)
előállításával,
valamint
forgalmazásával
(kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers
zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását)

19

Lásd: munkakör betöltéséhez kötelező alkalmassági vizsgálatok időpontjait is tartalmazó 2. sz.
Függeléket
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foglalkozó, ilyen munkahelyeken tisztítást,
takarítást végző személy – bőrgyógyászati
vizsgálat, illetve TBC ernyőkép-szűrés
gyógynövény,
gyógynövény-kivonat,
valamint az élelmiszer és gyógyszer
fogalomkörébe nem tartozó egyéb – de az
emberi szervezetbe kerülő vagy azzal
érintkezésben
használatos
anyagok,
készítmények
(kozmetikum,
gyógyvíz,
ásványvíz, tápszerek stb.) előállításával,
kiszerelésével
kapcsolatos
valamennyi
munkakör – bőrgyógyászati vizsgálat, illetve
TBC ernyőkép-szűrés
az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés
terhelésnek kitett munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti a pszichoszociális
kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállalónál
A rendelet Mellékleteiben meghatározott
gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállaló
esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan baleseti
veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen
tevékenységet végző munkavállalónál
ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:
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Ajánlott irodalomjegyzék:

Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (Kiadja a Népszava Könyv Kft.)
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint
munkahelyi
egészségfejlesztés
(oktatási
segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfe
jezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stresszmunkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi
stressz kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepsegwellness/13537-8-tunet-es-10-megelozesi-tippa-munkahelyi-stressz-kezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és
Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA): A stressz
(kiadvány – az OSHA honlapjáról
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FEOR SZÁM: 5117
MEGNEVEZÉS: BOLTI PÉNZTÁROS, JEGYPÉNZTÁROS
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány
kapcsolódó,
de
máshová sorolt foglalkozás:

5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban hasonlít az 5117. bolti
pénztáros, jegypénztáros munkakörhöz)
áruházi gyűjtőpénztáros, árukiadó pénztáros,
árupénztáros,
autópálya
díjbeszedő,
bérletpénztáros, bolti főpénztáros, bolti
pénztárgép-kezelő, jegyértékesítő, közfürdőpénztáros, máv jegypénztáros, menetjegykiadó,
mozijegypénztáros, önkiszolgáló bolti pénztáros
színházi
pénztáros,
vasúti
pénztáros,
vendéglátóipari pénztáros
4211 Banki pénztáros
4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású
5113 Bolti eladó

Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

Munkaköri feladatok:
(általában)

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
25/1998 (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban
hátsérülések
kockázatával
járó
kézi
tehermozgatás
minimális
egészségi
és
biztonsági követelményeiről
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
(különösen élelmiszerkereskedelem)
3/2002 (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
14/2004
(IV.19.)
FMM rendelet a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről
66/2005
(XII.22.)
EüM
rendelet
a
munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális
egészségi
és
biztonsági
követelményekről
25/2000. (IX.31.) EüM- SzCsM együttes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
Pénztárgépet, optikai árleolvasót, számítógépet
vagy egyéb berendezést működtet az áruk, a
szolgáltatások ellenértékének rögzítése és
átvétele céljából.
Feladatai:
a készpénzes, csekkes, hitel-és bankkártyás
fizetések lebonyolítása és ellenőrzése
pénztárgép használata az ügyfelek által vagy
az ügyfeleknek kifizetendő összeg kiszámítása
céljából
árleolvasás, az áruk súlymérése és árának
rögzítése
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Munkaköri feladatok:
(általában)

az áruk becsomagolása vagy bevásárló zacskóba
helyezése
visszajáró pénz adása és nyugta kiállítása
a bevett, illetve kiadott pénz megszámolása és
nyilvántartása,
a
pénztárgép
értékesítési
nyilvántartásával való összevetése
a bejövő készpénz átvétele, az eladási
szelvényekkel és más dokumentumokkal való
összevetése, banki befizetésre való előkészítése
a kereskedelmi egység, jegypénztár nyitása, zárása
és üzemeltetése a biztonsági és vagyonvédelmi
előírásoknak megfelelően

A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatai:
félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta,
illetve szükség
szerint

naponta

időszakos, a munkavédelmi képviselő jelenlétében
végzett vizsgálat ajánlott
– ellenőrzi, hogy munkavégzési helye (különösen, ha
pénztáros fülkében dolgozik) biztonságos–e (nem
látható csatlakozók, padozat, munkaszék, világítás,
pénztárgép, árutovábbítós szalag, szkenner
átvizsgálása)
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
ellenőrzi, hogy munkaterülete (a szállítószalag és a
pénztárgép közötti terület, ahol karja előredőlés
nélkül mozoghat) megfelel-e az előírásoknak (lásd.
4. sz. Függeléket)
ellenőrzi, hogy az áru lemérésére szolgáló készülék
(mérleg,
illetve
munkaterületre
beépített
elektromos, a számítógéppel összekötött mérleg)
megfelelően működik-e
ellenőrzi a szállítószalag működését
ellenőrzi,
hogy
munkaszéke,
lábtartója
biztonságos és kényelmes
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ellenőrzi, hogy a fényviszonyok megfelelőek-e
(szeme erőltetése nélkül végezheti-e munkáját)
ellenőrzi, hogy az elektromos készülékek
biztonságosan működnek – elektromos zárlat
megelőzése
elektromos
készülékek
csatlakozásának,
dugaljzatoknak az ellenőrzése
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatainak kiegészítése
– a munkáltató utasítása,
vagy a Munkavédelmi
Szabályzat alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
20
alkalmassági vizsgálat :

– a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál
– az idősödő munkavállalónál – amennyiben nincs
kitéve a rendeletet 4. és 5. sz. Melléklete szerinti
21
expozíciók -nak
– az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés
terhelésnek kitett munkavállalónál
(Lásd: Összefoglaló – 2. sz. Függelék)

ideje:
megnevezése:

20

Lásd: munkakör betöltéséhez kötelező alkalmassági vizsgálatok időpontjait is tartalmazó 2. sz.
Függeléket
21

Expozíció = a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.
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Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:
Ajánlott
irodalomjegyzék:

Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (21 -26. oldal)
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint
munkahelyi
egészségfejlesztés
(oktatási
segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfej
ezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stresszmunkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz
kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepsegwellness/13537-8-tunet-es-10-megelozesi-tipp-amunkahelyi-stressz-kezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA
honlapjáról
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FEOR SZÁM: 7111
MEGNEVEZÉS: HÚSFELDOLGOZÓ
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt foglalkozás:
Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

7111 Húsfeldolgozó
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban hasonlít a 7111
Húsfeldolgozó munkakörhöz)
állatbontó, állatkábító, állatszúró,
baromfibontó, baromfidaraboló,
baromfifeldolgozó, belező, begyező,
bélfeldolgozó, böllér, csirkemell-filéző,
csontozó, disznósajtkészítő, halfeldolgozó,
halhentes, hentes és mészáros, hús- és
szalonnasózó, pácoló, húsaprító, húselőkészítő,
húsfüstölő, húsipari termékgyártó,
húsosztályozó, hús-sózó, hússzeletelő, kézi
csontozó (húsipari), kolbászkészítő,
kolbászpározó, májazó, mészáros,
nyúlfeldolgozó, pácoló, fűszerező,
pulykadaraboló, sertéscsontozó, sonkafőző,
sonkatöltő, szalámitöltő, szalonnasózó,
szárazáru készítő, zúzapucoló, zsigerelő,
zsírolvasztó
3113 Élelmiszer-ipari technikus
8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

Munkaköri feladatok:
(általában)

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyes higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
30/1995. (VII. 25) IKM rendelet a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szabályzat kiadásáról
65/1999.
XII.22.)
EüM
rendelet
a
munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről.
14/2004.
(IV.19)
FMM
rendelet
a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi
követelményeinek
minimális
szintjéről
Átveszi és bontja az állatokat, előállítja,
feldolgozza és/vagy tartósítja a húst, halat,
fogyasztásra alkalmassá teszi a terméket.
Feladatai:
mennyiségi és minőségi átvétel
a belső részek eltávolítása, az emberi
fogyasztásra alkalmas részek mosása,
különválasztása, aprítása és feldolgozása
a hús füstöléssel és pácolással való
tartósítása
hús és hal kicsontozása, felvágása és
tisztítása
eladáshoz
vagy
további
feldolgozáshoz
összetevők elkészítése, kolbászok és
hasonló termékek készítése daraboló-,
keverő- és formázógépek segítségével
hús, hal és kapcsolódó élelmiszerek főzése
vagy más módon történő elkészítése
eladásra
hús vagy hal értékesítése a vásárlóknak,
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beleértve a termékek becsomagolását,
mérését és felcímkézését, és az áru
ellenértékének átvételét
A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatai:
félévente vagy
évente

hetente, illetve
szükség szerint

naponta

időszakos,
a
munkavédelmi
képviselő
jelenlétében végzett vizsgálat ajánlott
tisztasági festés (ennek megszervezése a
munkáltató kötelezettsége)
– munkaeszközök időszakos felülvizsgálata
(használat során bekövetkező elhasználódás,
vagy egyéb okok miatti biztonságot és
egészséget veszélyeztető állapot feltárása)
– munkaeszközök alapos lemosása, letörlése
– tisztasági
nagytakarítás
(padozat,
munkaasztalok,
vágódeszkák
lesúrolása,
gépek
kitisztítása,
hűtők
leeresztése,
kitisztítása)
– elektromos gépek csatlakozásának, valamint a
dugaljzatok átvizsgálása
– gépek működésének ellenőrzése
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
– higiéniai előírások betartása (ételmérgezés,
fertőzés megelőzése)
– tárolási szabályok betartása
– védőruházat használata (nadrág, köpeny,
sapka, cipő) – tiszta védőruha (naponta)
22
– védőeszköz
használata (lánckötény és
lánckesztyű)
– munkaeszközök átvizsgálása (kések, létra,

22

Védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, az egészséget nem
veszélyeztető mértékűre csökkentse. Nem minősül védőeszköznek a közönséges munkaruha és az olyan
egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére
terveztek, illetve vizsgáltak.
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–
–
–
–
–

daráló- és töltőgépek, szeletelő gépek,
húsdeszkák, mérlegek)
elektromos
gépek
csatlakozásának
átvizsgálása
elegendő csomagoló eszköz (zacskó, papír)
előkészítése
padozat csúszásmentesítése
szelektív hulladékgyűjtés
a munkanap végén a munkaeszközök elrakása
és letisztítása (lemosás, letörlés), a hulladék
eltávolítása (szeméttárolóba)

A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a munkáltató
utasítása, vagy a
Munkavédelmi Szabályzat
alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők
hatásának kitett munkavállalónál, továbbá a
rendelet 1. számú Mellékletben szereplő
munkakörökben dolgozó munkavállalóknál:
közfogyasztásra
szánt
élelmiszer
előállításával,
valamint
forgalmazásával
foglalkozó, ilyen munkahelyeken tisztítást,
takarítást
végző
személy
esetén:
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bőrgyógyászati
vizsgálat,
illetve
TBC
ernyőkép-szűrés
A rendelet Mellékleteiben meghatározott
gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai
kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan
baleseti veszéllyel járó munkakörben
foglalkozatott ilyen tevékenységet végző
munkavállalónál
ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:

59

FEOR SZÁM: 7114
MEGNEVEZÉS: PÉK, ÉDESIPARI TERMÉKGYÁRTÓ
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt foglalkozás:

7114 Pék, édesipari termékgyártó
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban hasonlít a 7114 Pék,
édesipari termékgyártó munkakörhöz)
bonbonkészítő-kézi, cikóriagyökér-feldolgozó,
cukor-, cukorkatöltelék-főző, cukorkagyártó,
cukorkaolvasztó, csokoládéfigura-formázó,
csokoládétáblázó, csokoládétermék-gyártó,
dagasztó, desszertgyártó, desszert-mártó,
édesipari termékgyártó, fagyasztott pékáru sütő
(látvány sütöde), finompékáru-gyártó,
grillázssütő, gumicukorgyártó, gyorsfagyasztott
tésztát gyártó, gyorspékségi sütő és eladó,
házitészta-készítő, jégkrémgyártó,
kakaómassza-préselő, kakaóvaj-temperáló,
karamellafőző, kávé- és pótkávégyártó, kávé-,
kakaóbabörlő, pörkölő, keksz- és ostyagyártó,
konyakmeggy gyártó (kézi), marcipánfőző,
marcipánkészítő, mézesáru kandírozó,
mézeskalács-készítő, morzsakészítő, nápolyi
készítő, nugátmassza-temperáló,
nyerstésztafeladó, ostya és fagylalttölcsér
készítő, ostyakészítő, ostyasütő, pászkatésztakészítő, pék, pék-cukrász (édesipari),
péksütemény-készítő, pereckészítő, perecsütő,
réteslapkészítő, sütőipari munkás, sütőipari
táblázó, sütőipari vető, szaloncukorgyártó,
száraztészta-készítő, teasütemény gyártó, téli
fagyi gyártó, tésztakészítő, tortadísz készítő,
tölcsérkészítő, törökméz- és vattacukor-készítő,
vattacukor készítő
3113 Élelmiszeripari technikus
5135 Cukrász
8111 Élelmiszer-, italgyártó gép kezelője
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Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

Munkaköri feladatok:
(általában)

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek
biztonsági
követelményeiről
és
megfelelőségének tanúsításáról
33/1998 (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
30/1995. (VII. 25) IKM rendelet a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szabályzat kiadásáról
Kenyérféleségeket, péksüteményeket és egyéb
(tojással, margarinnal dúsított) termékeket állít
elő, valamint előkészíti az édesipari alap- és
segédanyagokat,
előállítja,
formázza,
csomagolja a cukorka-, kávé-, csokoládé-,
kemény
cukrászati
és
liszttartalmú
készítményeket.
Feladatai:
az alapanyagok előkészítése és kimérése
a nyersanyagok összekeverése és tésztává
gyúrása (kézi vagy gépi dagasztás)
az érett, egy tömegben lévő tészta megfelelő
nagyságú darabokra osztása és a termék
formájának megfelelő alakítása
az
alakítás
során
összetömörödött
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tésztadarabok kirakása megfelelő eszközökbe
és meghatározott ideig előírt hőmérsékletű és
páratartalmú helyen tartása (kelesztés)
a termék nedvesítése (víz vagy tojáslé),
mákozása, magvakkal való megszórása és a
felület megvágása
sütés – sütőkemencében
a kemencéből kikerülő termékek hűtése,
csomagolása és előkészítése tárolásra vagy
elszállításra
a kakaóbab tisztítása, hántolása, pörkölése és
a hibás szemek kiválogatása
a kakaómassza préselése és a kakaóvajkakaópor arányának ellenőrzése
a kakaópogácsa őrlése, a csokoládé gépi
formázása, a csokoládétábla kiszedése a
formából és a csomagológépek kezelése
a mártás és a töltelék mennyiségének
lemérése és a gép után-állítása
cukorka, rágógumi készítéséhez a cukoroldat
és egyéb összetevők összemérése
kávé pörkölése, csomagolása
gépek felügyelete, a szükséges beavatkozások
elvégzése, a gép kisebb hibáinak kijavítása
A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:

A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatai:

félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta,

Főszabály:
A sütő típusának megfelelő, magyar nyelvű
„Használati Utasítás” megléte, tartalmának
ismerete.
A karbantartás megkezdése előtt meg kell
győződni arról, hogy a sütő kihűlt.
Gázsütőt mindig szakember tisztítson.
időszakos,
a
munkavédelmi
képviselő
jelenlétében végzett vizsgálat ajánlott
– figyelemmel kísérni a sütő „GÉPKÖNYV”-ét,
különös tekintettel a karbantartásokra és
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illetve szükség
szerint

23

–
–
–
–
–
–
–

naponta

–
–
–

–

javításokra vonatkozó bejegyzéseket
raktárak ellenőrzése, különös tekintettel az
esetleges rágcsáló- és rovarkárokra
áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
a dagasztógép tisztántartása
a dagasztógép bekapcsolása előtt: a
csatlakozás ellenőrzése
a sütőt és tartozékait rendszeresen kell
tisztítani
csak a megfelelő tisztító és vízkőoldó szerek
használhatók
ha a sütő saját tisztítóprogrammal
rendelkezik, a kezelési utasítás betartása
a tisztítás megkezdése előtt meg kell győződni
arról, hogy a sütő kihűlt
higiéniai szabályok betartása (ételmérgezés,
fertőzés megakadályozása)
tárolás szabályainak betartása (liszt, mák,
magvak külön tárolása, elmolyosodás
megelőzése)
rágcsáló-irtás céljára elhelyezett csapdák napi
ellenőrzése védőruha viselése (nadrág,
köpeny, kötény, sapka, gumikesztyű)

A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a munkáltató
utasítása, vagy a
Munkavédelmi Szabályzat
alapján:
félévente vagy évente
negyedévente vagy
havonta, illetve
szükség szerint
naponta

23

Karbantartást és javítást csak képzett szakember végezhet.
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Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők
hatásának kitett munkavállalónál, továbbá a
rendelet 1. számú Mellékletben szereplő
munkakörökben dolgozó munkavállalóknál:
közfogyasztásra
szánt
élelmiszer
előállításával, valamint forgalmazásával
foglalkozó,
ilyen
munkahelyeken
tisztítást, takarítást végző személy
esetén: bőrgyógyászati vizsgálat, illetve
TBC ernyőkép-szűrés
A rendelet Mellékleteiben meghatározott
gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai
kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan
baleseti veszéllyel járó munkakörben
foglalkozatott ilyen tevékenységet végző
munkavállalónál

ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:
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Ajánlott
irodalomjegyzék:

Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (21 -26. oldal)
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stressz-munkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz
kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/13537-8tunet-es-10-megelozesi-tipp-a-munkahelyi-stresszkezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA
honlapjáról
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FEOR SZÁM:
MEGNEVEZÉS:
FEOR SZÁM:
MEGNEVEZÉS:

8355
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐ
8356
TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ

Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:
Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt foglalkozás:
Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

8355 Személygépkocsi-vezető és
8356 Tehergépkocsi-vezető
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban hasonlít a 8355
Személygépkocsi-vezető,
illetve
8356
tehergépkocsi-vezető munkakörökhöz)
mentőautó vezető, személyi sofőr, taxi-vezető,
dömpervezető, kamionvezető, tréler-vezető
8356 Tehergépkocsi-vezető

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
1/1975 (II.5.) KPM-BM rendelet (KRESZ)
66/2007. (IX.4.) Korm. rendelet a közúti
szállítást végző egyes járművek személyzete
vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről.
13/1992. (VI.26.) NM rendelet a közúti
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Munkaköri feladatok:
(általában)

járművezetők
egészségi
alkalmasságának
megállapításáról.
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti
közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési
okmányok
kiadásáról
és
visszavonásáról
30/1995. (VII. 25) IKM rendelet a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szabályzat
kiadásáról
8355 Személygépkocsi-vezető
Gépjárműveket vezet, hogy személyeket,
kisebb mennyiségű rakományt vagy postát
szállít.
Feladatai:
a mindenkori KRESZ és biztonsági
előírásoknak és utasításoknak megfelelően
a gépjármű vezetése
személyszállítási és egyéb feladatok
ellátására
rendelkezésre
bocsátott
személygépkocsi vezetése, a szükséges
nyilvántartások és okmányok kezelése
fuvarozási díj ellenében személyszállítás
végzése, a vállalat tulajdonát képző, illetve
saját tulajdonú személygépkocsival
gépkocsi
átvizsgálása
és
műszaki
ellenőrzése
utasok felvétele, és a meghatározott
fuvarfeladat teljesítése
kézbesítési, áruszállítási feladatok ellátása
a gépjármű tisztán- és karbantartása
8356 Tehergépkocsi-vezető
Benzin- vagy dízelüzemű tehergépkocsikat
vezet, hogy árukat, berendezéseket, gépeket
és egyéb anyagokat szállít bel- és külföldi
útvonalakon.
Feladatai:
a mindenkori KRESZ
és biztonsági
előírásoknak és utasításoknak megfelelően a
gépjármű vezetése
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tehergépkocsi rendeltetési helyre történő
vezetése, a rakomány károsodásmentes
szállítása
rakodási feladat irányítása, a rakomány
átadása, illetve átvétele, a tehergépkocsira
felszerelt csörlő vagy emelő működtetése
adminisztrációs feladatok ellátása, útinapló
vezetése, díjszámfejtés, pénzkezelés és
elszámolás
a
gépjárművek
műszaki
állapotának
ellenőrzése,
a
gépjármű
működési
zavarainak,
hibáinak
meghatározása,
behatárolása, a kisebb hibák javítása, a
gépjármű rendszeres ápolása
A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatai:
kétévente,
évente, illetve
jogszabályi
előírások alapján

havonta, illetve
negyedévente,
vagy szükség
szerint

naponta

Főszabály: a közlekedési szabályok (KRESZ)
betartása
Részvétel a gépkocsi műszaki állapotát
minősítő vizsgálatokon, és elvégeztetni a
szükséges javításokat
A gépkocsivezetőknek részt kell venni a
kötelező a gépjárművezetői alkalmassági
(egészségügyi,
illetve
pályaalkalmassági)
vizsgálatokon (vezetői engedély megszerzése)
Munkaeszköz (gépkocsi) állapotának alapos
átvizsgálása, ellenőrzése
Tachográf ellenőrzése
Karosszéria átvizsgálása
Tehergépkocsi rakodóterének kitakarítása
Egészségügyi láda feltöltése
Tűzoltó készülék épségének ellenőrzése
Munkaeszköz
(gépkocsi)
állapotának
ellenőrzése
Fék és kerekek állapotának ellenőrzése
A gépjármű tisztántartása (külső burkolat,
illetve belső tér)
Vezetés közben biztonságos, kényelmes ülés
68

biztosítása (üléstámla, beállítás, távolság a gázés fékpedáltól)
Tehergépkocsi esetében a rakodás szabályainak
betartása (emelők, szintkiegyenlítők, kézi és
gépi rakodás szabályai, helyes kézi teherhordás,
stb.)
Tűzvédelmi szabályok betartása
– Munkavégzés-pihenőidő
szabályainak
betartása (közlekedési törvény, Mt. és
24
ágazati jogszabályok alapján)
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a munkáltató
utasítása, vagy a
Munkavédelmi Szabályzat
alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente
vagy havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

A gépjárművezetői engedély megújítása:
egészségügyi alkalmassági vizsga: életkortól
függően 10,5; 3 illetve 2 évenként
pályaalkalmassági
vizsga:
meghatározott
tevékenységek (személy, illetve teherszállítás,
egyéb) ellátása előtt (előzetes pályaalkalmassági
vizsga)

ideje:
megnevezése:

24

Lásd: A gépjárművezetők munkavégzésére, és ennek ellenőrzésére vonatkozó szabályok – 7. sz.
Függelék

69

Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:

ha az egészségi alkalmasságát megállapító
szerv erre felszólította,
eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy
sérülése volt
látásélességében szemüveggel nem javítható
rosszabbodás, vagy hallásában a forgalom
menetének észlelését zavaró csökkenés állt
be, vagy
súlyos hipoglikémia fordult elő

ideje:
megnevezése:
oka:

Ajánlott irodalomjegyzék:

Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint
munkahelyi egészségfejlesztés (oktatási
segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepz
fejezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stresszmunkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi
stressz kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepsegwellness/13537-8-tunet-es-10-megelozesi-tippa-munkahelyi-stressz-kezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló
a lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA): A stressz
(kiadvány – az OSHA honlapjáról
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FEOR SZÁM: 8425
MEGNEVEZÉS: TARGONCAVEZETŐ
Név:
Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt
foglalkozás:
Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének
neve, beosztása:
A munkáltató
munkavédelmi
szakértőjének/felelősén
ek neve és
elérhetősége:
A munkavédelmi
képviselő neve és
elérhetősége:

A munkakörre
vonatkozó
legjellemzőbb
jogszabályok:

8425 Targoncavezető
(illetve a munkáltató által megnevezett munkakör,
amely a munkaköri feladatok alapján a legjobban
hasonlít az 8425. Targoncavezető munkakörhöz)
– homloktargonca-vezető
– komissiózó targonca vezetője
– oldalemelő targonca vezetője
– tolóoszlopos targonca vezetője
– tolóvillás targonca vezetője
8422 Földmunkagép és hasonló könnyű- és nehézgép
kezelője
8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató gép
kezelője

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
47/ 1999. (VIII.4.) GM rendelet az Emelőgép
Biztonsági Szabályzat kiadásáról
16/2008 (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és
használatuk
biztonsági
és
egészségügyi
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Munkaköri feladatok:
(általában)

követelményeinek minimális szintjéről
2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen
alkalmazandó
biztonsági
és
egészségvédelmi
jelzésekről
30/1995. (VII. 25) IKM rendelet a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szabályzat kiadásáról
Robbanómotoros vagy villanyüzemű targoncával
teherszállítási és anyagmozgatási feladatokat lát el.
Feladatai:
szállító- és emelővillás targoncák vezetése,
működtetése, illetve közúti közlekedés esetén a
KRESZ előírásainak betartása;
tömeg- és darabáruk, illetve anyagok emelése,
polcra helyezése és egyéb mozgatása;
a jármű karbantartása

A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos
munkavégzés
munkaköri feladatai:
félévente vagy
évente, illetve
jogszabály szerint

negyedévente vagy
havonta

naponta

– időszakos, a munkavédelmi képviselő jelenlétében
végzett vizsgálat ajánlott
– targoncavezető munka alkalmassági vizsgálata
– targonca műszaki állapotának átvizsgálása
– nyomásszabályozó-szelep, hangjelző
működőképességének ellenőrzése
– féklámpa, helyzetjelző, világítás ellenőrzése
– magasról leeső tárgyak elleni védelem ellenőrzése
(villarács, vagy tetőrács)
– fékberendezés ellenőrzése
– abroncsnyomás ellenőrzése
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
– nem megterhelő terhek szállítása (tilos széteső,
vagy nem megfelelő teherelosztású illetve
megengedettnél nagyobb tömegű teher szállítása)
– terhelési diagram figyelembevételével történő
szállítás
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– indítókulcs kivétele, ha leáll a targonca
(jogosulatlan használat megelőzése)
– belső helyiségen (raktáron) belül 5 km/h sebesség
betartása
– nyomásszabályozó-szelep ellenőrzése
– hangjelző működőképességének ellenőrzése
– féklámpa, helyzetjelző, világítás ellenőrzése
– magasról leeső tárgyak elleni védelem ellenőrzése
(villarács, vagy tetőrács)
– fékberendezés ellenőrzése
– nem megfelelő abroncsnyomás észlelése
– figyelem a belső útburkolati jelekre, táblákra
– megfelelő
közlekedési
utak,
nyílászárók,
szükséges szintkülönbség kiegyenlítők meglétének
ellenőrzése
A biztonságos
munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a
munkáltató utasítása,
vagy a Munkavédelmi
Szabályzat alapján:
félévente vagy
évente
negyedévente vagy
havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:

ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés
terhelésnek kitett munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti a pszichoszociális
kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalónál
A gépjárművezetői engedély megújítása:
egészségügyi alkalmassági vizsga: életkortól függően
10,5; 3 illetve 2 évenként
pályaalkalmassági
vizsga:
meghatározott
tevékenységek (személy, illetve teherszállítás, egyéb)
73

ellátása előtt (előzetes pályaalkalmassági vizsga)
Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:

Ajánlott
irodalomjegyzék:

Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben 33-34.
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfeje
zet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stresszmunkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz
kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/135378-tunet-es-10-megelozesi-tipp-a-munkahelyistressz-kezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA
honlapjáról

74

FEOR SZÁM: 9112
MEGNEVEZÉS: INTÉZMÉNYI TAKARÍTÓ ÉS KISEGÍTŐ
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt
foglalkozás:

9112 Intézményi takarító és kisegítő
(illetve a munkáltató által megnevezett munkakör,
amely a munkaköri feladatok alapján a legjobban
hasonlít az 9112. Intézményi takarító és kisegítő
munkakörhöz)
gyermekintézmény-takarító,
irodatakarító,
kollégiumi szobaasszony, kórházi takarító, kórházi
udvaros,
lakóépület-takarító,
medencemosó,
medencetakarító,
szállodai
szobaasszony,
szállodatakarító, szobalány, takarítógép-kezelő
(intézményi), udvari takarító, udvarmester,
udvaros, üdülőben szobaasszony
5241 Vezető takarító
9111 Háztartási takarító és kisegítő
9115 Ablaktisztító
9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő

Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének
neve, beosztása:
A munkáltató
munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:
A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb
jogszabályok:

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
25/2000. (XII.31.) EüM – SzCsM együttes rendelet
a munkahelyek kémiai biztonságáról
33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri,
75

Munkaköri feladatok:
(általában)

szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
3/2002 (II.8.) SzCsM – EüM együttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
4.3 fejezet 4.3.1 – 4.3.5 valamint a 4.3.9 – 4.3.20.
pontok
Különféle takarítási feladatokat lát el a szállodák,
irodák és más intézmények, valamint repülőgépek,
vonatok, autóbuszok és hasonló járművek belső
tereinek és berendezési tárgyainak tisztán és
rendezett állapotban tartása érdekében.
Feladatai:
padlók, bútorok és egyéb berendezési tárgyak
söprése, porszívózása, mosása és törölgetése
épületekben, buszokon, villamosokon, vonatokon
és repülőgépeken
beágyazás, a fürdőszobák kitakarítása, a
törölközők, szappan és hasonló cikkek cseréje
takarítás a konyhában, és általában a konyhai
munka segítése, beleértve a mosogatást is
a szemét felszedése, a szemetes tartályok
kiürítése, tartalmuk elvitele a szemétgyűjtő
helyre

A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatai:
időszakos,
a
munkavédelmi
képviselő
jelenlétében végzett vizsgálat ajánlott
- felhívni a munkáltató figyelmét arra, ha
o egy készülék, berendezés szokatlan módon
működik
o munkavédelemi eszköz megújítására van
szükség
félévente vagy évente
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o

negyedévente vagy
havonta

naponta

a munkakörre érvényes (évi vagy félévi)
munka alkalmassági vizsga elmaradt
- megvizsgálni, hogy a bevezetésekor, illetve az
előző vizsgálat óta a már betartott szabályok
változatlanul
érvényesülnek-e
(pl.
berendezések/gépek, létrák műszaki állapota
nem romlott)
– munkaeszközök használhatóságának alaposabb
ellenőrzése (szeletelő gép, kések, létra; talapzat,
göngyöleg állapota)
– elektromos vezetékek, csatlakozók, dugaljak
alaposabb átvizsgálása
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
– vegyszerekre vonatkozó előírások (hígítás,
keverési arány, száradás, stb.) betartása
– ügyelni kell a csúszásveszély elkerülésére (pl.
fürdőszobai takarításnál)
– helyes
testtartás
(nehezebb
tárgyak
megemelésénél, porszívózásnál)
– létrák használata esetén a biztonságos
eszközhasználat szabályainak betartása
– elektromos
készülékek
csatlakozásainak,
dugaljzatoknak a stabilitása
– foglalkozási
megbetegedések
megelőzése
érdekében szükség esetén védőeszközök
használata (pl. gumikesztyű)
– szelektív hulladékgyűjtés helyi szabályainak
betartása

A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatainak kiegészítése –
a munkáltató utasítása,
vagy a Munkavédelmi
Szabályzat alapján:
félévente vagy évente
negyedévente vagy
havonta
naponta
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Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
25
az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés
terhelésnek kitett munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti a pszichoszociális
kóroki
tényezők
hatásának
kitett–
munkavállalónál
a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők
hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 1.
számú Mellékletben szereplő munkakörökben
dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet
végző személyeknél
A
rendelet
Mellékleteiben
meghatározott
gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki
tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan baleseti
veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen
tevékenységet végző munkavállalónál

ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:

25

Lásd: a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletről szóló Összefoglalót a 2. sz. Függelékben
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Ajánlott
irodalomjegyzék:

Koch
Mária:
Biztonságos
munkavégzés
a
kereskedelemben
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stressz-munkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz
kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/13537-8tunet-es-10-megelozesi-tipp-a-munkahelyi-stresszkezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA
honlapjáról
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FEOR SZÁM: 9223
MEGNEVEZÉS: RAKODÓMUNKÁS
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:

Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt foglalkozás:

9223 Rakodómunkás
(illetve a munkáltató által megnevezett
munkakör, amely a munkaköri feladatok
alapján a legjobban hasonlít az 9223.
Rakodómunkás munkakörhöz)
anyagkiadó,
anyagmozgató,
árukezelő,
dokkmunkás, faházgyártási rakodó, hajórakodó,
hűtőházkezelő, hűtőraktári rakodó, kézi rakodó,
kocsi és árukísérő, kocsikísérő, mázsaházi
segédmunkás,
rakodási
előmunkás,
rakománykezelő, raktári árukezelő, raktári
kisegítő, raktári segédmunkás, raktári munkás,
raktárkezelő,
repülőgép-rakodó,
szállítmánykísérő, takarmányrakodó
8424 Daru, felvonó és hasonló anyagmozgató
gép kezelője
9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő
9310 Egyszerű ipari foglalkozású

Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének neve,
beosztása:
A munkáltató munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
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A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb jogszabályok:

Munkaköri feladatok:
(általában)

14/2004
(IV.19.)
FMM
rendelet
a
munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről
3/2002 (II.8.) SzCsM. EüM együttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen
alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
25/2000 (IX.31.) EüM – SzCsM együttes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
66/2005
(XII.22.)
EüM
rendelet
a
munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó
minimális
egészségi
és
biztonsági
követelményekről
65/1999.
(XII.22.)
EüM
rendelet
a
munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről
25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban
hátsérülések
kockázatával
járó
kézi
tehermozgatás
minimális
egészségi
és
biztonsági követelményeiről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat
kiadásáról: 3.5.2.7 – 3.5.2.12 és 4.4.1. pontok
Anyagok,
nyersanyagok,
félkész
és
késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását,
fel-, illetve lepakolását, csomagolásának,
szállításának előkészítését végzi, valamint kezeli
és felügyeli a különböző emelő-, mozgató-,
mechanikus
és
elektronikus
rakodó
berendezéseket.
Feladatai:
anyagok, termékek csoportosítása és
betárolása megadott szempontok, előírások
szerint
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anyagok, termékek rakodása, egység,- és
vegyes rakományok képzése
anyagok, termékek, tömeg- és darabáruk
mozgatása, emelése, hordása, rakodása
különféle szállítóeszközökre, szállítószalag
kiszolgálása
raktáron belül anyagmozgatás végzése, a
szállításra váró anyagok előkészítése (kézzel
vagy
anyagmozgató
gépek,
eszközök
segítségével)
a rakodásra használt gépi berendezések
üzemeltetése, teher emelése és mozgatása
egyszerűbb segédeszközökkel (pl.: emelőkkel,
csigákkal,
csigasorokkal,
csörlőkkel,
kötelekkel, hevederekkel)
tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb
berendezések kezelésével folyékony anyagok
tartályokba, illetve tartályautókba töltése;
fuvarozás és rakodás során a rakomány
rendeltetési
helyre
történő
kísérése,
kézbesítése és kirakodása, a sofőr segítése
A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatai:
félévente vagy
évente

negyedévente
vagy havonta

naponta

munkavédelmi képviselővel áttekinteni a
munkakörre
vonatkozó
munkavédelmi
szabályok teljesülését
részvétel az előírt munkaköri alkalmassági
vizsgálatokon
azon munkaeszközök átvizsgálása, amelyek
az előző vizsgálat óta többször is javításra
szorultak
áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
hibákat kijavították-e
kézzel
és
géppel
történő
rakodás
szabályainak
betartása
(teherrakodás,
emelés, emelőgépek terhelhetősége; az áruk
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egymásra vagy egymás mellé rakásának
szabályai; a rakodó munkavállaló egyéni
teherbíró képessége)
a kézi tehermozgatás szabályainak betartása,
különös tekintettel a helyes emelésre
létrák helyes használata (stabilitás, biztonsági
lánc, stb.)
emelőgépek
stabilitásának,
működőképességének ellenőrzése
26
stabil
elektromos
emelőgépek
csatlakozásának, illetve a dugaljzatok
ellenőrzése
megtagadható a rakodás, ha nem biztosított
a tehergépkocsi rakodótere és a rakodás
helye közti szintkülönbség kiegyenlítésére
szolgáló rámpa vagy hidraulikus hátfal (tilos a
tehergépkocsi platóját rámpaként használni –
rakodó személy, illetve áru leesésének
veszélye, az átvevő személyi sérülése is
felmerülhet, illetve a konténer fékezése sem
tekinthető mindig stabilnak – tehát a rakodás
ilyen körülmények között nagyon veszélyes!)
emelőkkel,
csigákkal,
csigasorokkal,
csörlőkkel, kötelekkel, hevederekkel, stb.
történő rakodás, illetve emelés közben az
eszközök
épségének,
stabilitásának
ellenőrzése, az eszközök szabályszerű
használata
tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb
berendezések kezelésével folyékony anyagok
tartályokba, illetve tartályautókba töltése
során ügyelni kell arra, hogy az áttöltés során
ne csepegjen, folyjék ki az áttöltendő anyag
ügyelni kell arra, hogy a szállítószalag
működés közben ne húzza be a hozzáérő,
vagy ráeső tárgyakat (védekezés: megfelelő
26

Mozgó emelőgéppel, azaz targoncával csak targoncavezetésre kiképzett munkavállaló dolgozhat,
rakodómunkás nem vezethet targoncát!
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védelemmel (korláttal, peremmel) kell ellátni
ezeket a berendezéseket
A biztonságos munkavégzés
munkaköri feladatainak
kiegészítése – a munkáltató
utasítása, vagy a
Munkavédelmi Szabályzat
alapján:
félévente
vagy évente
negyedévente
vagy havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:
ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)
Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:

ideje:

megnevezése:

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
az 5. számú Melléklet szerint fokozott
pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti a pszichoszociális
kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállalónál
A rendelet Mellékleteiben meghatározott
gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai
kóroki
tényezők
hatásának
kitett
munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan
baleseti veszéllyel járó munkakörben
foglalkozatott ilyen tevékenységet végző
27
munkavállalónál

27

Lásd: Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök: Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó
elemei, mozgó termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett
munka: Összefoglaló – 2. sz. Függelék
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Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:

Ajánlott
irodalomjegyzék:

Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (27 – 33.)
Dr. Tarnai Júlia: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint munkahelyi
egészségfejlesztés (oktatási segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet.pdf
A munkahelyi stressz, mint betegség
http://www.femina.hu/egeszseg/stressz-munkahelyi
8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi stressz
kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/13537-8tunet-es-10-megelozesi-tipp-a-munkahelyi-stresszkezelesere.html
A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi
Ügynökség (OSHA): A stressz (kiadvány – az OSHA
honlapjáról
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FEOR SZÁM: 9224
MEGNEVEZÉS: PULTFELTÖLTŐ, ÁRUFELTÖLTŐ
Név:

Munkakör:

Jellemző munkakörök:
Néhány kapcsolódó, de
máshová sorolt
foglalkozás:
Munkáltató neve:
Munkaviszony kezdete:
Munkavégzés helye:
Munkavállaló közvetlen
munkahelyi vezetőjének
neve, beosztása:
A munkáltató
munkavédelmi
szakértőjének/felelősének
neve és elérhetősége:

A munkavédelmi képviselő
neve és elérhetősége:

A munkakörre vonatkozó
legjellemzőbb
jogszabályok:

9224 Pultfeltöltő, árufeltöltő
(illetve a munkáltató által megnevezett munkakör,
amely a munkaköri feladatok alapján a legjobban
hasonlít az 9224. Pultfeltöltő, árufeltöltő
munkakörhöz)
Polcfeltöltő
9223 Rakodómunkás
9225 Kézi csomagoló

Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Név:
Munkahely:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
14/2004 (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök
és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjéről
3/2002 (II.8.) SzCsM. EüM együttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről
2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen
alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi
jelzésekről
25/2000 (IX.31.) EüM – SzCsM együttes rendelet a
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Munkaköri feladatok:
(általában)

munkahelyek kémiai biztonságáról
66/2005 (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat
érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók
munkahelyen
történő
egyéni
védőeszköz
használatának
minimális
biztonsági
és
egészségvédelmi követelményeiről
25/1998.(XII.27.) EüM rendelet az elsősorban
hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról:
3.5.2.7 – 3.5.2.12 és 4.4.1. pontok
A polcok és rakodóterületek feltöltését és az áruk
tisztán és rendben tartását végzi élelmiszeráruházakban és egyéb üzletekben, illetve
nagykereskedelmi egységekben.
Feladatai:
az áruk rekeszekbe és polcokra rendezése, az
ömlesztett áruknak a földön egymásra halmozása
a polcok feltöltése áruval
az áru fogyásának figyelése, pótlása
– a gyártótól vagy forgalmazótól érkező áruk
átvétele, felnyitása, kicsomagolása és ellenőrzése

A munkáltató által előírt
munkaköri feladat vagy
feladatok:
A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatai:
félévente vagy évente

negyedévente vagy
havonta

– részvétel az előírt munkaköri alkalmassági
vizsgálatokon
– munkavédelmi képviselővel áttekinteni a
munkakörre vonatkozó munkavédelmi szabályok
teljesülését
– azon munkaeszközök átvizsgálása, amelyek az
előző vizsgálat óta többször is javításra szorultak
– áttekinteni, hogy a Munkafüzetbe bejegyzett
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naponta

A biztonságos
munkavégzés munkaköri
feladatainak kiegészítése –
a munkáltató utasítása,
vagy a Munkavédelmi
Szabályzat alapján:
félévente vagy évente
negyedévente vagy
havonta
naponta
Munkaköri alkalmassági
vizsgálat:

ideje:
(munkaviszony
létesítésekor)

hibákat kijavították-e
kézi szállítóeszközökre való rakodás szabályainak
betartása (áruk méretének, a szállítóeszköz
teherbírásának figyelembe vétele, az áruk
egymásra vagy egymás mellé rakásának
szabályainak figyelem be vétele
– a rakodó munkavállaló egyéni teherbíróképessége!
a kézi tehermozgatás szabályainak betartása,
különös tekintettel a helyes emelésre
– létrák helyes használata (stabilitás, biztonsági
lánc, stb.)
az áruk kicsomagolásához használt eszközök
(kés, olló, szögek, kapcsok eltávolítására szolgáló
egyszerű szerszámok, stb.) helyes használata
– előírt
munkavédelmi
eszközök
(pl.
munkakesztyű) használata
a
munkáltató
által
előírt
szelektív
hulladékgyűjtés szabályainak betartása

Évente:
a 18. életévét be nem töltött fiatal
munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál
az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés
terhelésnek kitett munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti a pszichoszociális
kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalónál
A rendelet Mellékleteiben meghatározott
gyakorisággal:
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a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki
tényezők hatásának kitett munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan baleseti
veszéllyel járó munkakörben foglalkozatott ilyen
28
tevékenységet végző munkavállalónál
Következő munkaköri
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
Járványügyi okok miatt
elrendelt rendkívüli
alkalmassági vizsgálat:
ideje:
megnevezése:
oka:
Dr. Koch Mária: Biztonságos munkavégzés a
kereskedelemben (27 – 33.)
Dr.
Tarnai
Júlia:
Az
anyagmozgatás
biztonságtechnikája
Juhász Ágnes: Munkahelyi stressz, mint
munkahelyi
egészségfejlesztés
(oktatási
segédanyag)
http://erg.bme.hu/szakkepzes/3felev/szakkepzfejezet.pdf

A munkahelyi stressz, mint betegség
Ajánlott irodalomjegyzék:

http://www.femina.hu/egeszseg/stressz- munkahelyi

8 tünet és 10 megelőzési tipp a munkahelyi
stressz kezelésére
http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/13537-8-tunetes-10-megelozesi-tipp-a-munkahelyi-stressz-kezelesere.html

A stressz – korunk népbetegsége (összefoglaló a
lelkititkaink.hu weboldalról)
Európai
Munkahelyi
Biztonsági
és
Egészségvédelmi Ügynökség (OSHA): A stressz
(kiadvány – az OSHA honlapjáról

28

Lásd: Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök: Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó
elemei, mozgó termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett vagy közelében végzett munka
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8. Meghibásodások, hiányosságok bejelentése



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)

92



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)



Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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10

Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
11

Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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12

Meghibásodás/hiányosság helye:

Bejelentés
2… .. ..
Meghibásodás/hiányosság helye:
Intézkedés
2… .. ..

(aláírás)
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9. Függelékek

1. sz. Függelék
A munkabaleset kivizsgálásának szempontjai
(5 /1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – melléklet)
A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel
kell tárni a veszélyes körülményeket és cselekedeteket, valamint azokat a
tényezőket, melyeknek szerepük lehetett a sérülést eredményező mozzanat vagy
folyamat beindulásában.
A munkabaleset kivizsgálása során helyszíni szemlét kell tartani. A helyszíni szemle
eredményét szükség szerint jegyzőkönyvben, rajzon, fényképen, videofelvételen
rögzíteni kell.
A munkabalesetről információval rendelkező személyeket,
ha szükséges
jegyzőkönyvileg meg kell hallgatni. Ezek lehetnek:
a sérült,
a balesetet okozó személy,
a szemtanúk,
a sérült munkatársa,
a sérült közvetlen vezetője.
A munkabaleset kivizsgálása során meg kell állapítani:
a létesítmények, gépek, berendezések, szerszámok, eszközök, a
munka tárgya (anyaga) biztonságtechnikai állapotát, ennek
keretében a munkavédelmi minőségre, üzembe helyezésre, műszaki
felülvizsgálatra, technológiára, kezelésre, karbantartásra vonatkozó
előírások meglétét, megfelelőségét, érvényesülését, előre nem
látható esemény (pl. üzemzavar, műszaki hiba) fellépését;
az egyéni és kollektív védőeszközök, a sérült öltözete,
védőberendezések, jelzőberendezések, védőburkolatok meglétét,
megfelelőségét, alkalmazásukra és használatukra vonatkozó
előírások érvényesülését;
a környezeti tényezőket, ezek jelenlétét, mértékét, hatását (szükség
esetén műszeres méréssel):
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1. mechanikai tényezők,
2. kémiai tényezők (ezen belül: gázok, gőzök, por),
3. elektromos tényezők,
4. zaj és rezgés,
5. sugárzás (ezen belül: világítási tényezők),
6. meteorológiai tényezők,
7. klímatényezők,
8. hőmérséklet hatásai,
9. élőlény hatásai,
10. egyéb ártalmas és/vagy veszélyes hatások;
a munkaszervezés, a belső ellenőrzés, irányítás rendszerét, a
munkavégzés ütemét, a munkatér nagyságát, munkakörnyezetben
az ergonómia érvényesülését, utasítást, jelzést, figyelmeztetést adó
táblák, feliratok létét, minőségét, figyelemelterelő jelenségek,
tevékenységek jelenlétét, az üzemi rend és tisztaság, az
anyagtárolás, szállítás, közlekedés szabályainak érvényesülését, a
munkáltatás egyéb körülményeit;
a balesetet szenvedett munkavállaló (balesetet okozó személy) és
társak baleset bekövetkezése előtti feladatát, szándékát és
cselekedeteit, a környezeti tényezők baleset előtti állapotát;
az
érintett
termelő
berendezésekre,
munkaeszközökre,
munkafolyamatra, sérülti (okozói) és társi cselekedetre vonatkozó
előírások érvényesülését, az előírástól való eltérés mértékét;
a balesetet kiváltó okot, okokat, az eddig felsorolt minden tényező
hatásának tételes vizsgálatával, a közrehatás valószínűsíthető
arányának megállapításával;
hogyan lett volna elkerülhető a munkabaleset;
az összes lehetséges javító intézkedést, és ezek függvényében azt,
hogy mit kell tenni hasonló baleset megelőzése érdekében.
A munkabaleset vizsgálatának megállapításait olyan részletességgel kell rögzíteni,
hogy az így készült dokumentumok alkalmasak legyenek a baleset okainak
megállapítására és a megállapított összefüggések, körülmények tényszerű
alátámasztására.
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A *-al jelölt sorokba a baleset leírásán túl – az 5. számú mellékletben
meghatározottak alapján – egy-egy szóval a megfelelő fogalmakat be kell írni!
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A MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV-et legkésőbb a baleset bekövetkeztétől
számított egy hónapon belül kell kitölteni, melyet – a baleset idejétől függően
vagy az adott hónap 8-ig, vagy a következő hónap 8-ig kell beküldeni a törvényben
meghatározott szervezetekhez (TB. kifizetőhely, a Kormányhivatal mellett
működő illetékes munkavédelmi és munkaügyi felügyeletekhez). Egy példánya a
munkáltatónál marad, egy példányt az érintett munkavállaló kap meg.
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MÓDOSÍTOTT MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYVET akkor kell kitölteni, ha a
munkabaleset következtében a munkavállaló gyógyulása előre nem látható, és így
a baleset kivizsgálása nem zárható le (nincs adat arról, hogy a munkavállalóra
milyen következményekkel járt a baleset).
MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV
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1. sz. FÜGGELÉK-hez
A MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
(5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról – melléklet)
A munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel – ki kell
töltenie a munkabaleseti jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi
szöveges választ igénylő rovatát. Szöveges választ igényelnek az 1-55., 84., 89-92.
és 96. kódnégyzetek és a *-gal jelölt rovatok. Az 56-83., 85-88. és a 93-95.
kódnégyzeteket, a felügyelői észrevétel, intézkedés, záradék rovatokat a
területileg illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi és
munkaügyi szakigazgatási szervének munkavédelmi felügyelősége vagy az MBFH
illetékes területi bányakapitánysága (a továbbiakban együtt: illetékes felügyelet)
tölti ki.
A munkabaleset kivizsgálása során nyert adatok alapján a munkáltatónak –
számítógéppel, írógéppel vagy nyomtatott betűvel – kell kitölteni a munkabaleseti
jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) valamennyi rovatát az (E) blokk „A
munkabalesettel kapcsolatos egyéb információk:” 1-6 pontjaihoz tartozó
kódnégyzetek és az (F) és (G) blokkban lévő kódnégyzet, valamint a (J) blokk
kivételével. Az (E) blokkban lévő sorokba a szöveges meghatározást, választ a
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munkáltatónak kell megadni. Az (E), (F), (G) blokkokban lévő kódnégyzeteket,
valamint a jegyzőkönyv (J) blokkját az illetékes felügyelet tölti ki.
1.1. TERÜLETI KÓD: (1-2. kódnégyzet)
Annak a területnek (Budapest/megye/külföld) a megfelelő kódszámát kell beírni
az 1-2. Kódnégyzetbe, ahol a munkabaleset bekövetkezett.
Területi kód
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

1.2. A MUNKÁLTATÓ
kódnégyzet)

LÉTSZÁM-KATEGÓRIA

SZERINTI

BESOROLÁSA

(3.

A 3. kódnégyzet kitöltésekor a munkáltató összlétszámát kell beírni. Az
összlétszám alatt a rész- és teljes munkaidőben, a munkáltató központjában és
telephelyén (telephelyein) foglalkoztatott munkavállalók együttes létszáma
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értendő. Abban az esetben is a munkáltató összlétszámát kell beírni, ha a
munkáltató valamely telephelyén (változó munkaterületén) tevékenységet végző
munkavállaló szenved munkabalesetet.
Létszám- Létszám-kategória
kategória határok
kódszám
0

Nincs munkavállaló

1

1–9 fő munkavállaló

2

10–49 fő munkavállaló

3

50–249 fő munkavállaló

4

250–499 fő munkavállaló

5

500 vagy több munkavállaló

9

A munkavállalók száma ismeretlen

1.3. A MUNKÁLTATÓ STATISZTIKAI SZÁMJELE (4-20. kódnégyzet)
Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltató statisztikai számjellel
nem rendelkezik, akkor a 4-20. kódnégyzetekbe a munkáltató adószámát kell
beírni.
[A szakágazatot jelölő kódnégyzetekbe – 12-15. kódnégyzet – a 9005/2007. (SK 7.)
KSH közlemény melléklete szerinti TEÁOR ’08. kódszámot, a gazdasági forma
jelölésére szolgáló kódnégyzetekbe – 16-18. kódnégyzet – a statisztikai számjel
elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény 1. számú
melléklete szerinti kódszámot kell beírni.]
1.4. A SÉRÜLT NEVE
Amennyiben a sérült a születésekor anyakönyvezett nevétől eltérő házassági
nevet használ, úgy minden esetben a születésekor anyakönyvezett születési nevet
is fel kell tüntetni.
E rovatban a megfelelő helyen a sérült adatai közül az „anyja nevét” kell
feltüntetni.

106

1.5. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL (21-29. kódnégyzet)
A kódnégyzetekbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló a személyazonosító
jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi, szociális,
társadalombiztosítási és a magánnyugdíj rendszerrel kapcsolatos nyilvántartások
azonosító kódját (TAJ szám) kell beírni.
1.6. SZÜLETÉSI HELY, A SÉRÜLT NEME, SZÜLETÉSI ÉV, HÓ, NAP (30-36.
kódnégyzet)
Ha a munkabalesetet szenvedett munkavállaló születési helye a Magyar
Köztársaság államhatárán kívüli területre esik, akkor annak az országnak a nevét
kell feltüntetni a jegyzőkönyvben, ahol a születési okmányt kiállították.
A sérült nemének megjelölésekor a 30. kódnégyzetbe magyar állampolgárságú
férfi esetén 1-es, nő esetén 2-es, külföldi állampolgárságú férfi esetén 5-ös, nő
esetén 6-os kódszámot kell beírni, ismeretlen nem esetén 9-es kódszámot kell
alkalmazni.
A hónap és nap kódokba (33-36.) egytagú, egykarakterű szám esetén 0-át kell a
szám elé beírni. (Pl. 1954. augusztus 3. napján született magyar állampolgárságú
férfi esetében a 30-36. kódnégyzeteket a következő módon kell kitölteni: 1
19540803.).
1.7. A SÉRÜLT ÁLLAMPOLGÁRSÁGA (37. kódnégyzet)
A 37. kódnégyzetbe külön meg kell jelölni a munkabalesetet szenvedett
munkavállaló állampolgárságát a következő kódszámokkal:
0 Ismeretlen állampolgárságú
1 Magyar állampolgár (belföldi)
2 Nem belföldi, de EU-tagállamból való
3 Nem belföldi és EU-tagállamon kívüli
1.8. A SÉRÜLT LAKCÍME (LAKÓHELYE)
Itt elsősorban a személyazonosító igazolványba vagy más, személyazonosításra
alkalmas okmányba bejegyzett és postai irányítószámmal ellátott lakóhelyet
(annak a lakásnak a címét, amelyben él) kell feltüntetni. Ha ez nem állapítható
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meg, úgy ebbe a rovatba a tartózkodási helyet kell beírni. Erről a körülményről a
munkáltatónak az „Egyéb megjegyzések, észrevételek” rovatban tájékoztatást kell
adnia.
1.9. A SÉRÜLT FOGLALKOZTATÁSÁNAK JELLEGE (38. kódnégyzet)
A 38. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló – a munkáltató
vezetői szintű munkavállalóját is beleértve – foglalkoztatásának jellegét kell beírni
a következő kódszámok felhasználásával:
0 Ismeretlen
1 Munkavállaló (ideértve a munkáltató – vállalkozás, társadalmi szervezet stb. –
bármilyen szintű vezetője is)
2 Tanuló (szakmai, gyakorlati képzés során)
9 Egyéb [ide sorolandó a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény
(a továbbiakban: Mt.) 72/A. §-a szerint foglalkoztatott személy is]
1.10. A SÉRÜLT MUNKAKÖRE (39–42. kódnégyzet)
A szövegbeírásra alkalmas rovatba azt a munkakört kell beírni, amelyben a sérült
munkavállalót a szervezett munkavégzés (Mvt. 87. § 9. pont) keretében
foglalkoztatták. A 39-42. kódnégyzetekbe a Foglalkozások Egységes Osztályozási
Rendszeréről szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közlemény melléklete szerinti FEOR
kódszámot kell beírni (FEOR: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere).
1.11. A FOGLALKOZTATÁSI VISZONY TARTAMA (43. kódnégyzet)
A 43. kódnégyzetbe a munkabalesetet szenvedett munkavállaló foglalkoztatási
viszonyának tartamára utaló kódszámot kell beírni.
1 Határozatlan időtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott
munkavállaló
2 Határozott időtartamra létrejött foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott
munkavállaló
3 Idénymunka jellegű foglalkoztatási viszonyban foglalkoztatott munkavállaló
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Idénymunkának kell tekinteni az olyan munkavégzést, amely az előállított áru vagy
a nyújtott szolgáltatás természete miatt – a munkaszervezés körülményeitől
függetlenül – évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához
kötődik.
1.12. A MUNKAIDŐ MÉRTÉKE (44. kódnégyzet)
A 44. kódnégyzetben kell jelölni, hogy a munkabalesetet szenvedett
munkavállalót teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatták-e.
1 Teljes munkaidő
2 Részmunkaidő (az Mt.-ben meghatározott teljes munkaidő mértékét el nem
érő munkaidő)
1.13. A SÉRÜLÉS SÚLYOSSÁGA (45. kódnégyzet)
A 45. kódnégyzetbe a nem súlyos, de 3 napot meghaladó munkaképtelenséggel
járó munkabaleset, valamint a súlyos munkabaleset (Mvt. 87. § 3. pont)
súlyosságának mértékét jelölő kódszámot kell beírni.
0 Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama 1–3 nap
1 Nem súlyos munkabaleset, a munkaképtelenség időtartama meghaladja a 3
napot
2 Nem súlyos csonkolással járó munkabaleset
3 Súlyos csonkolásos munkabaleset
4 Halálos munkabaleset (sérült magzata, újszülöttje)
5 Önálló életvezetést gátló maradandó károsodás
6 Valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség
elvesztésével, illetve jelentős mértékű károsodásával járó munkabaleset
7 Orvosi vélemény szerint életveszélyes sérüléssel, károsodással járó
munkabaleset
8 A beszélőképesség elvesztésével, feltűnő torzulással, bénulással, elmezavarral
járó munkabaleset
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1.14. A BALESET IDŐPONTJA (46-53. kódnégyzet)
A 46-47. kódnégyzetekbe az év utolsó 2 számát (pl. 2003. esetében 03-at), a 4849. kódnégyzetekbe a baleset hónapját (pl. május hó: 05-öt), az 50-51.
kódnégyzetekbe a munkabaleset napját (pl. harmadika: 03-at) kell beírni. Az 5253. kódnégyzetbe a baleset bekövetkezésének időpontját, 24 órás időszámítás
szerint kell kódolni (pl. ha a munkabaleset délután 4 és 5 óra között következett
be, akkor 16-ot, ha hajnali 4 és 5 óra között történt, 04-et kell írni).
1.15. A BALESET HELYSZÍNE, A HELYSZÍNT JELÖLŐ KISTÉRSÉGI KÓDSZÁM
Abban az esetben, ha a munkabaleset külföldön következett be, szövegesen be
kell írni a baleset helyét és a kódnégyzetekben „0” kódszámot kell alkalmazni.
PÉLDA A ROVAT HELYES KITÖLTÉSÉRE:
A baleset helyszíne:
Szlovák Köztársaság
Sturovo-Komarno, 10 sz. főközlekedési út
124+10 szelvénye
A helyszínt jelölő kistérségi
kódszám:

HU

0

0

0

0

0

A kistérségi kódszámot a „HU” jelölés után öt kódnégyzetbe kell beírni. A
kódszámokat a KSH elnökének 9001/2008. (SK 1.) számú – a 244/2003. (XII. 18.)
Korm. rendeleten alapuló – közleménye tartalmazza. A kódszám képzés a NUTSon (a rövidítés magyarul: Eurostat statisztikai célú területi egységek
nómenklatúrája) alapul, mely összhangban van az ESAW (a rövidítés magyarul:
Munkahelyi Balesetek Európai Uniós Statisztikája) előírásaival.
Példa a rovat helyes kitöltésére:
A baleset helyszíne: a munkáltató tiszaföldvári 2. számú telephelye: X.Y. Kft. 2.
telephely Tiszaföldvár, Víz utca 2.
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A baleset helyszíne:
X.Y. Kft. 2. telephely
Tiszaföldvár, Víz utca 2.
A helyszínt jelölő kistérségi
kódszám:

HU

3

2

2

0

3

1.16. A BALESET KÖRÜLMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA (54. kódnégyzet)
Az 54. kódszámnál meg kell jelölni, hogy a munkabalesetet a munkavállaló milyen
fő tevékenység közben szenvedte el.
1 Munkavégzés közben
2 Nem munkavégzés közben, de azzal közvetlenül összefüggő tevékenység során
(pl. anyag-, szerszám-vételezés)
3 Nem munkavégzés közben és azzal nem közvetlenül összefüggő tevékenység
során (pl. tisztálkodás, étkezés)
4 Nem munkavégzés közben és nem azzal összefüggésben folytatott
tevékenység során (pl. verekedés)
5 Telephelyen kívüli munkaterület(ek) megközelítése közben – a munkakezdést
követően – a munkáltató saját vagy általa bérelt, illetve a munkavállaló saját,
engedéllyel használt járművével. A telephelyen kívüli munkaterület(ek)ről a
telephely megközelítése közben a munkáltató saját vagy általa bérelt, illetve a
munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével. A szállás, lakás és a
munkahely közötti közlekedés közben, a munkáltató saját vagy általa bérelt,
illetve a munkavállaló saját, engedéllyel használt járművével.
1.17. A BALESET ELŐZMÉNYEI ÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA
A munkáltató ebben a rovatban a lehető legpontosabban köteles leírni a baleset
tényleges lefolyását (hogyan történt maga a baleset), tömören és egyértelműen
rögzíteni kell a balesettel kapcsolatos összes tényt, körülményt, tevékenységet.
Pontosan meg kell jelölni a
o munkahelyi környezetet (pl. nagyolvasztó-garat adagolószint, színesfém
előkészítő-üzem),
o azt a munkafolyamatot, fő tevékenységet, amelyben a munkavállaló a
baleset időpontjában részt vett (pl. raktározás, állattenyésztés),
111

o

a munkabalesetet szenvedett munkavállaló konkrét fizikai tevékenységét
(pl. textilnyomógép indítása, leállítása, emelőgép kezelése),

o

azt a munkaeszközt (anyagi tényezőt), amellyel a munkabalesetet
szenvedett munkavállaló a baleset pillanatában tevékenységet végzett,
érintkezésbe került (pl. esztergagép, botlásveszélyes járófelület),

o

a balesetet kiváltó eseményt (különleges), amely a balesetet kiváltotta
(pl. robbanás, munkaeszköz, anyag törése),

o

a sérüléssel összefüggésben lévő anyagot (pl. járműbaleset esetén a
járművezető hastáji sérülést szenved a kormánykeréktől, akkor a
kormánykerék anyagát – műanyag),

o

a sérülés, károsodás külső okát (pl. villamos áram hatása, mérgező anyag
szervezetbe jutása belégzéssel),

o

a baleset bekövetkezésében szerepet játszó személyi tényezőt (pl. a
sérült munkavállaló szakképzetlensége, kioktatásának hiánya, gyógyszer,
kábítószer hatása, egyéb abnormális élettani hatás, figyelmetlenség,
fegyelmezetlenség,
szabályszegő,
utasításellenes
magatartás,
tevékenység).

A baleset leírása külön lapon folytatható!
A kitöltésnél külön figyelemmel kell lenni a következőkre:
A baleset előzményeinek és annak részletes leírásán túl, a *-gal jelölt, az 56-83.
kódnégyzetekhez tartozó sorokban, egy-egy szóval jelölni kell a munkahelyi
környezetet, a munkafolyamatot, a sérült konkrét fizikai tevékenységét, a
munkabalesethez kapcsolható munkaeszközt, a balesetet kiváltó eseményt, a
sérüléssel összefüggésben lévő anyagot, valamint a baleseti sérülés és károsodás
külső okát (BNO-10 XX. fejezete alapján), továbbá azt a személyi tényezőt, amely
befolyással volt a baleset bekövetkezésére.
Az 56–83. kódszámok kitöltése a felügyelet feladata.
1.18. A BALESET HELYSZÍNVÁZLATA
A munkáltató a jegyzőkönyv e területén – akár méretarányos helyszínrajzot is
csatolva – rögzítheti a munkabaleset helyszínét, eleget téve e rendelet 3. számú
mellékletének második bekezdésében foglaltaknak.
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1.19. A MUNKAVÉGZÉS HELYE (55. kódnégyzet)
A munkavégzés helyét jelölő kódnégyzetbe a négy kódszám valamelyike írható:
0 Nem meghatározott
E kódszámmal a munkavégzés helyszínét akkor kell megjelölni, amikor a
munkavállaló nem az állandó (szokásos) munkahelyén, a munkaköréhez nem
közvetlenül tartozó tevékenységet végez (pl. a karosszérialakatost megbízzák
azzal, hogy az ügyfél gépkocsijában esett kárt annak garázsában mérje fel, és
eközben balesetet szenvedett).
1 Állandó (szokásos) munkahely
Szokásos munkahelynek kizárólag a munkáltató telephelyén belüli területet kell
tekinteni, illetve az a közterület minősül ilyennek, amelynek gondozása
munkáltatói kötelezettség (pl. a járda takarítása).
2 Változó munkavégzési hely
Ilyen munkavégzési helynek kell tekinteni a munkabalesetekkel kapcsolatos
eljárás során a különböző helyszínen munkát végzők (pl. a gépkocsivezető,
mozdonyvezető, postás, kiküldetésben lévő munkavállaló, kéményseprő)
telephelyen kívüli munkaterületét (pl. közút, vasúti pálya, másik munkáltató
telephelye, szolgáltatás helyszíne).
9 Egyéb munkavégzési hely
A fentiekhez nem kapcsolható munkaterület.
1.20. A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMA (84. kódnégyzet)
Abban az esetben, ha a munkabaleseti jegyzőkönyv beküldési határidejéig a
munkaképtelenség időtartama ismertté válik, akkor a munkáltatónak a 84.
kódnégyzetbe a munkaképtelenség miatt kieső napok számát a következőkben
megadott kódszámokkal kell beírnia. (Pl. ötnapos munkaképtelenség esetében a
84. kódnégyzetekbe 1-et, tizenöt napos munkaképtelenség esetén 3-at kell
beírni.)
Abban az esetben, ha a munkaképtelenség időtartama a jegyzőkönyv beküldési
határidejéig nem állapítható meg, a 84. kódszámhoz tartozó első kódnégyzetbe
„A” betűjelzést kell beírni. Ilyen munkabaleset esetében a 4/b. számú melléklet
szerinti „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et kell a munkaképtelenség
megszűnését követően haladéktalanul felvenni és a felügyelőségre – továbbá
egyidejűleg az alapjegyzőkönyv többi címzettjének – megküldeni. [Lásd még „Az
adatszolgáltatás jellege (96. kódnégyzet)” magyarázatát.]
A módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltési útmutatóját e melléklet utolsó
bekezdése tartalmazza.
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Kódszám

A munkaképtelenség időtartama

0 halálos munkabaleset esetén, ha a sérült a baleset időpontjától számított 72
órán belül meghal
1 4–6 nap
2 7–13 nap
3 14–20 nap
4 minimum 21 nap, de kevesebb, mint 1 hónap
5 minimum 1 hónap, de kevesebb, mint 3 hónap
6 minimum 3 hónap, de kevesebb, mint 6 hónap
7 legalább 6 hónap
Abban az esetben, ha a balesetet szenvedett munkavállaló magzata vagy
újszülöttje hal meg – amelyet az „Egyéb megjegyzések, észrevételek” rovatban
jelöltek –, a 84. kódnégyzetbe a „sérült” munkavállaló munkaképtelenségének
időtartamát kell beírni.
1.21. BALESETI SÉRÜLÉS, MÉRGEZÉS ÉS KÜLSŐ OKOK KÖVETKEZMÉNYEI (85-88.
kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)
A munkabaleset során megsérült testrészt és a sérülés fajtáját kell szövegesen
beírni, figyelembe véve a „Betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák
Nemzetközi Statisztikai Osztályozása (BNO-10)” kódlistában meghatározott
fogalmakat.
A fogalmak fő csoportjai:
– Fejsérülések (felületi sérülés, nyílt seb, koponya- és arccsonttörés, fejízületsérülés, agyi idegsérülés, szem-, szemgödörsérülés, agyrázkódás, traumás
amputáció, pl. skalpolás, fülleszakadás)
– Nyaksérülések
– Hátcsigolyák sérülései
– Mellkas, mellkasi szervek, medence, medencei szervek (törzs) sérülései
– Felső végtag(ok) sérülése (váll és felkar, könyök, alkar, kéz, ujj, csukló,
többszörös sérülések)
– Alsó végtag(ok) sérülése (csípő és comb, térd és lábszár, boka, lábfej, lábujj,
többszörös sérülések)
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– Több testtájra kiterjedő sérülések (égés, fagyás, mérgezés – toxikus hatás –,
maródás)
– Egyéb károsodás (sugárhatás, hőség, fény – hőguta, napszúrás –, természetes
testnyíláson behatoló idegen test hatása – szem, fül, légző és emésztő traktus,
nemi és húgyúti szervekben stb. –, külső okok – villámlás, áramütés, vízbe fulladás
stb. –, egyéb)
1.22. A VÉDŐÉS JELZŐBERENDEZÉSEK,
ALKALMASSÁGA (89-92. kódnégyzet)

EGYÉNI

VÉDŐESZKÖZÖK

A kódnégyzetekben a munkabaleset vizsgálata alapján a munkaeszköz
védőburkolatával, védőberendezésével, jelzőberendezésével, az egyéni
védőeszközzel kapcsolatos megállapításokat kell a munkáltatónak az 1-8.
kódszámok valamelyikével megjelölni.
1.23. MUNKÁLTATÓI INTÉZKEDÉS A HASONLÓ MUNKABALESET MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN (93. kódnégyzet kitöltése a felügyelet feladata)
A munkáltatónak itt kell választ adnia arra, hogy álláspontja szerint szükséges-e
intézkedés, ha igen, akkor milyen intézkedésekkel kerülhető el a hasonló baleset.
Ha intézkedést tart szükségesnek, akkor határozza meg annak jellegét, tartalmát
(abban az esetben is, ha már a baleset után azonnal megtörtént). Az intézkedést a
munkahelyre, munkaeszközre, szervezési feladatra konkretizálva, egyértelműen
és pontosan meg kell határozni. (Pl. a sérültet oktatni kell arról, hogy munka
közben ne hordjon gyűrűt; a villamos szeletelő gépet el kell látni olyan
reteszelővel, amely megakadályozza a védőberendezés kiiktatását; a munkáltató
telephelyén a lépcsőházi elkopott lépcsőfokokat csúszásmentesíteni kell; a
fröccsöntő gépen vissza kell állítani a munkavédelmi minősítő jegyzőkönyv szerinti
eredeti állapotot.)
Az intézkedés lehet műszaki jellegű (pl. technológia megváltoztatása,
munkaeszköz átalakítása, biztonsági berendezés felszerelése), szervezési,
szabályozási jellegű (pl. munkarend megváltoztatása, pihenőidő beiktatása, a
munkáltató belső szabályozásának megváltoztatása, egyéni védőeszköz juttatása)
és oktatással kapcsolatos.
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1.24. A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ RÉSZVÉTELE, ILLETVE VÉLEMÉNYE; EGYÉB
ÉSZREVÉTELEK, MEGJEGYZÉSEK (94-95. kódnégyzet kitöltése a felügyelet
feladata)
A „Nincs mv. képv.” (azaz nincs munkavédelmi képviselő) kódnégyzetbe „X” jelet
kell beírni, ha a munkáltatónál nem választottak munkavédelmi képviselőt.
Ha a jelölt kódnégyzetben az „X” jellel nem jelölik, hogy a munkáltatónál
munkavédelmi képviselő nincs, és a munkavédelmi képviselők részére biztosított
rovat kitöltése, illetőleg a képviselő aláírása elmarad, az felügyelői intézkedést von
maga után.
Ebben a két rovatban lehetősége van a munkáltatónak, hogy az előző rovatokon
túlmenően bármilyen, a munkabalesettel kapcsolatos és általa lényegesnek
tartott tényt, körülményt, véleményt rögzítsen.
Itt kell feltüntetni a munkavédelmi képviselő részvételének tényét a vizsgálatban,
valamint azt, hogy volt-e a képviselőnek a munkáltatóétól eltérő megállapítása,
véleménye. A munkavédelmi képviselő ezen véleményét, megállapítását –
kérésére – külön lapon kell a munkabaleseti jegyzőkönyvhöz csatolni. A baleseti
vizsgálatban részt vevő munkavédelmi képviselő részére lehetővé kell tenni, hogy
a rovatot aláírásával elláthassa.
Itt kell indokolni az adatszolgáltatásban meghatározott határidőn túli késedelmet.
Ugyancsak e rovatban kell utalni arra, hogy lakóhely hiányában, milyen cím került
rögzítésre.
Ha a jegyzőkönyv nyomtatványon biztosított hely nem lenne elegendő a
megjegyzések megtételére, akkor az észrevételeket a jegyzőkönyvhöz csatolt
külön lapon kell folytatni.
1.25. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS JELLEGE (96. kódnégyzet)
1-es, új jegyzőkönyvre utaló sorszámot kell beírni a 96-os kódnégyzetbe abban az
esetben, ha az adott balesetről első alkalommal töltöttek ki munkabaleseti
jegyzőkönyvet.
2-es, módosításra, kiegészítésre utaló sorszámot kell beírni – kivéve a 84.
kódnégyzet változásának esetét –, ha a balesetről már korábban töltöttek ki
jegyzőkönyvet, de valamely adattal, tényezővel, megállapítással kapcsolatosan
módosítás vált szükségessé. A 84. kódnégyzetben történő későbbi adatváltozás
esetén e rendelet 4/b. számú melléklete szerinti módosító jegyzőkönyvet kell
felvenni.
3-as, törlésre utaló sorszámot kell beírni, ha az adatszolgáltatásban
meghatározott bejelentés megtétele után bekövetkezett, vagy utólag felismert
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tény, körülmény miatt, esetleg hatósági, bírósági döntés alapján a jegyzőkönyvet
törölni kellett.
1.26. A BALESETET VIZSGÁLÓ
Kötelező a rovat kitöltése, ha munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel
rendelkező személy folytatja a vizsgálatot, ideértve a munkabiztonsági
szaktevékenység alá tartozó munkabaleset vizsgálatát is [Mvt. 57. § (3)
bekezdésének h)–i) pontjai, 65. § (2) bekezdése], illetve, ha a balesetvizsgálat
szolgáltatás keretében történik, egyéb esetekben (e rendelet 2. számú
mellékletének 4. pontja) az adatszolgáltatás önkéntes.
A rovatba be kell írni:
– szolgáltatás esetén a szolgáltatást ellátó cég (vállalkozás) nevét, címét (az
adatokat tartalmazó bélyegzőlenyomattal is teljesíthető),
– a munkabalesetet kivizsgáló személy (vagy vizsgálóbizottság vezető) nevét,
– a munkavédelmi szakképesítést igazoló okmány számát és keltét.
A munkabalesetet vizsgáló a munkabaleset kivizsgálását lezáró (összefoglaló)
jegyzőkönyvet aláírásával köteles ellátni.
A balesetet vizsgálónak keltezésként a vizsgálat lezárásának időpontját kell
beírnia, amely nem minden esetben egyezik meg a munkáltató képviselője – a
munkabaleseti jegyzőkönyvet hitelesítő – aláírásának időpontjával.
1.27. A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK NEVE, BEOSZTÁSA, ALÁÍRÁSA
E rovatba a munkáltató vezetőjének vagy az általa írásban (egyedileg vagy
ügyrendben) feljogosított személynek a nevét és beosztását kell beírni. Az a
személy írhatja alá, akit a munkáltató neve, beosztása rovatba beírtak, és aláírását
a munkáltatója működése során jogszerűen használt bélyegzőjével hitelesíti.
1.28. A
MUNKABALESET
DOKUMENTÁCIÓK JEGYZÉKE

VIZSGÁLATÁVAL

ÖSSZEFÜGGŐ

(CSATOLT)

A munkabaleseti jegyzőkönyv ezen oldalán lehetőség van arra, hogy a munkáltató
a baleset vizsgálatával összefüggésben keletkezett dokumentációkat rendszerezve
feljegyezze.
Például:
– meghallgatási jegyzőkönyvek [sérült, tanú(k)],
– fényképfelvételek száma,
– alkoholos befolyásoltság(ok) vizsgálatának eredménye,
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– szakmai képesítés, kezelési jogosultság dokumentumának másolata,
– munkaköri szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálat
eredménye,
– vonatkozó technológiai, kezelési, karbantartási utasítás másolata,
– műszeres mérések eredménye,
– szakértői vélemény,
– a munkavédelmi képviselő külön lapon leírt észrevétele.
A jelölt dokumentációk csatolása súlyos munkabaleset esetén feltétlenül indokolt.
1.29. FELÜGYELŐI ÉSZREVÉTEL, INTÉZKEDÉS
Az adott munkabaleset vizsgálatával, munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésével
kapcsolatos észrevételek, intézkedések feljegyzésére e rovatban van lehetőség.
Telefonon történt egyeztetés esetén célszerű a tárgyalás tárgyát, időpontját, a
tárgyalófél nevét e rovatban rögzíteni.
A munkabaleseti esemény elemzését (vizsgálatát, kódolását) követően a felügyelő
köteles a jelölt helyre
– a hatósági intézkedések iktatószámát (ha keletkezett),
– a felülvizsgálat lezárásának napját és a nevét beírni, majd ezt követően a
jegyzőkönyvet aláírni.
2. A módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltése
A „MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et (a továbbiakban: jegyzőkönyv)
kell kitöltenie a munkáltatónak, ha egy adott baleseti eseménnyel összefüggésben
kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyv 84. kódnégyzetébe „A” betű beírása történt.
Ugyancsak jegyzőkönyvet kell kitölteni, ha a munkabalesetet szenvedett
munkavállaló ugyanazon esemény kapcsán, a munkabaleset időpontjától
számított egy éven belül ismételten munkaképtelenné válik. Ilyen esetben a
„MUNKÁLTATÓI INDOKOLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatban részletesen jelölni kell
a munkaképtelenség időintervallumait (lásd példa).
A munkaképtelenség időtartamának ismertté válását követően haladéktalanul
gondoskodni kell a jegyzőkönyv kitöltéséről.
A jegyzőkönyv egy-egy példányát mindazon helyekre el kell juttatni, ahova az
eredeti jegyzőkönyvet megküldte a munkáltató.
A munkáltatónak – írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűvel – kell
kitöltenie a jegyzőkönyv valamennyi rovatát.
Az eredeti munkabaleseti jegyzőkönyvön lévő adatokkal azonosan kell kitölteni a
következő rovatokat:
– munkabaleseti nyilvántartás sorszáma,
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–
–
–
–
–
–

területi kód,
a munkáltató neve, címe, irányítószáma, e-mail címe, telefon-(fax) száma,
a sérült neve (és születési neve), taj-száma, anyja neve,
a sérült születési adatai (hely, idő),
a sérült lakóhelye (lakcíme), irányítószáma,
a baleset időpontja.

2.1. A MUNKAKÉPTELENSÉG IDŐTARTAMA
A munkaképtelenség időtartama rovatba a napok számának pontos
megjelölésével kell a munkaképtelenség időtartamát beírni.
Az eredeti jegyzőkönyvvel megegyező kódszámmal (84.) ellátott kódnégyzetbe a
jegyzőkönyvön a munkáltató írja be a napok számának megfelelő kódszámot.
2.2. MUNKÁLTATÓI INDOKLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL
E rovat lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató tájékoztatást adjon arról,
hogy milyen különleges – a felgyógyulás elhúzódását jelző októl különböző –
események, okok játszottak közre, amelyek a jegyzőkönyv kitöltését indokolták
(pl. ismételten munkaképtelenné válás). A rovat kitöltése nem kötelező, ha a
módosító munkabaleseti jegyzőkönyv felvételét kizárólag a munkaképtelenség
időtartamának változása indokolja.
A „BALESETET VIZSGÁLÓ” és „A MUNKÁLTATÓ KÉPVISELŐJÉNEK” rovatok kitöltése
általában megegyezik az eredeti jegyzőkönyv kitöltéséhez kapcsolódó kitöltési
útmutatóban foglaltakkal. Ha időközben változás következik be a baleset
vizsgálója vagy a munkáltató képviselője tekintetében, úgy e rovatokat nekik kell
kitölteni és aláírni.
2.3. FELÜGYELŐI ZÁRADÉK
A jegyzőkönyvet az illetékes felügyeletre történő beérkezését követően kell
felügyelői záradékkal ellátni, amely tartalmazza, hogy a felügyelő mikor
gondoskodott a munkaképtelenség időtartamának regisztrálásáról, mikor csatolta
a módosító jegyzőkönyvet az eredeti jegyzőkönyvhöz.
Példa a módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésére:
A munkavállaló 2005. február 10. napján munkabalesetet szenvedett, aznaptól
keresőképtelenné vált. Sérüléséből a tárgyhót követő március 8. napjáig
(jegyzőkönyv beküldési határidő) nem gyógyult fel. Március 29. napján azonban
munkába állt. Tevékenységét április 30. napjáig folytatta. Mivel nem gyógyult fel
teljesen, orvosi javaslatra május 2. napján újabb műtétet hajtottak végre, majd
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rehabilitációs kezelést alkalmaztak. Emiatt ismét munkaképtelen volt, és csak
június 6. napján kezdett újra dolgozni.
A helyes munkáltatói eljárás ez esetben:
A munkáltató:
– 2005. március 8. napjáig az OMMF-nek a baleset helyszíne szerint illetékes
területi felügyelőségére eljuttatja a munkabaleseti jegyzőkönyvet, amelynek 84.
kódnégyzetébe „A” betűt ír.
– Március 26. napja után – haladéktalanul –, de legkésőbb április 8. napjáig
megküldi az „1. számú MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E
jegyzőkönyv „A munkaképtelenség időtartama” rovatába a tényleges naptári
napok számát – 47 – és az 5. kódszámot bejegyezte.
Mivel a munkavállaló ismételten munkaképtelenné vált, 2005. május 2. napjától
az eseményt a munkabaleseti nyilvántartásban sorszám nélkül előjegyzi. Miután
június 6. napjától újra dolgozni kezdett a munkavállaló, újabb jegyzőkönyv
kitöltése indokolt.
– 2005. június 6. napja után haladéktalanul, de legkésőbb június 8. napjáig
megküldi a „2. számú MÓDOSÍTÓ MUNKABALESETI JEGYZŐKÖNYV”-et. E
jegyzőkönyv „A munkaképtelenség időtartama” rovatába a tényleges, összesített
napok számát – 82 – és az 5. kódszámot bejegyezte.
A 2. számú jegyzőkönyv a „MUNKÁLTATÓI INDOKLÁS A MÓDOSÍTÁSRÓL” rovatába
a következőket jegyzi be:
X.Y. 2005. február 10. napján 7 óra 35 perckor bekövetkezett munkabalesetének
következtében a munkaképtelenség időtartama a következők szerint alakult:
2005. február 10. – március 25. között (47 nap)
2005. május 2. – június 5. között (35 nap)
Összesen: 82 nap
A fenti példa szerint a munkáltató egy munkabaleseti jegyzőkönyv (négy oldalas)
és két (külön sorszámú) módosító munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltéséről és
megküldéséről köteles gondoskodni.
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2. sz. Függelék
ÖSSZEFOGLALÓ A MUNKAKÖRI, SZAKMAI, ILLETVE SZEMÉLYI HIGIÉNÉS
ALKALMASSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOKRÓL
Az összefoglaló a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
készült.
Alkalmassági vizsgálatok
Munkaköri alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy egy meghatározott
munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a
vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni.
Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző,
illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése
érdekében végzett orvosi vizsgálat.
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a
járványügyi szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző
megbetegedése mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott
esetekben kórokozó hordozása mások egészségét nem veszélyezteti.
Az alkalmasság véleményezése
a) a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltató által megjelölt
munkakörre,
b) a szakmai alkalmasság esetében az adott szakmára, illetve szakmai
jellegű képzésre,
c) a személyi higiénés alkalmasság esetében a járványügyi szempontból
kiemelt jelentőségű munkaterületen folytatott tevékenységre történik.
A munkaköri, szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata lehet
előzetes
időszakos és
soron kívüli.
A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatára azért kerül sor, hogy
kiderüljön: a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés a
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munkavállaló egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, továbbá
nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, vagy nem okozhatja-e
utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását. A vizsgálat során kell
megállapítani, hogy a munkavállaló esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága
nem idéz-e elő veszélyt. Különösen fontos, hogy kiderüljön: a járványügyi
szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban a
munkavállaló személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e mások
egészségét, azaz: foglalkoztatható-e az adott munkakörben.
Az alkalmassági vizsgálatot végző orvos állapíthatja meg, hogy az átmenetileg vagy
véglegesen megváltozott munkaképességű munkavállaló milyen munkakörben,
illetve
szakmában
és
milyen
feltételek
mellett
foglalkoztatható
állapotrosszabbodás veszélye nélkül.
Az alkalmassági vizsgálat dönti el, hogy a munkavállaló foglalkoztatható-e tovább
jelenlegi munkakörében, szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre
ellátása során rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel.
A személyi higiénés alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a
munkát végző személy egészségi állapota a járványügyi szempontból kiemelt
jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathate tevékenységet az adott munkaterületen.
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata nem terjed
ki a munkaképesség változás mértékének, a rokkantság fokának meghatározására,
valamint a szellemi képesség és az elmeállapot véleményezésére, valamint a HIV
fertőzés megállapítására.
Előzetes munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálata
Ezt a vizsgálatot a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a
munkavégzés megkezdését megelőzően kell elvégezni, illetve akkor is, ha a már
munkaviszonyban álló munkavállaló munkaköre, munkavégzési helye, illetve
munkakörülményeinek megváltozása előtt, ha az alkalmazni kívánt, vagy a
jelenlegi munkavállaló
fizikai munkát végez
fiatalkorú,
új munkaköre, vagy új munkavégzési helye a korábban nem fizikai
munkakörétől eltérően nagyobb vagy attól eltérő jellegű megterhelésnek
lesz kitéve, illetve
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egészségügyi állapotára tekintettel a
szolgáltatás nyújtója ezt szükségesnek tartja.

foglalkozás-egészségügyi

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat
A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági
vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.
Az időszakos vizsgálatokat az alábbiak szerint meghatározott időpontokban kell
elvégezni:
Évente:
a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál
az idősödő munkavállalónál – amennyiben nincs kitéve a rendelet 4. és 5.
29
sz. Melléklete szerinti expozíciók nak
az 5. számú Melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett
munkavállalónál
a 6. számú melléklet szerinti, a pszichoszociális kóroki tényezők
hatásának kitett munkavállalónál
az előzőekben fel nem sorolt munkavállaló csoportokhoz nem tartozó, a
külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben
foglalkozatott munkavállaló esetében
a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett
munkavállalónál, továbbá az 1. számú Mellékletben szereplő
munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet végző
személyeknél
A rendelet Mellékleteiben meghatározott gyakorisággal:
a 3. számú Melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának
kitett munkavállaló esetében
a 4. számú Melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó
munkakörben foglalkozatott ilyen tevékenységet végző munkavállalónál

29

Expozíció = a szervezet kitevése valamely káros külső hatásnak.
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Soron kívüli munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassági
vizsgálat
Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni
ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be,
amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos ellátására, a szakma elsajátítására,
illetve gyakorlására
ha munkavállaló magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön járványos
betegség tüneteit tapasztalja
heveny
foglalkozási
megbetegedés,
fokozott
expozíció,
eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását
követően
heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló olyan
rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra
vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően,
valamint a külön jogszabály szerinti 3. vagy 4. csoportba tartozó biológiai
tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot meghaladó
keresőképtelenséget követően
ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved
ha a munkavállaló munkavégzése (nem egészségi ok miatt) 6 hónapot
meghaladóan szünetel
Záróvizsgálat
Záróvizsgálatot kell végezni:
a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves,
benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a
tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor
idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve
munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá, ha a foglalkoztatott
korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését
követően.

124

Nő foglalkoztatása
A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell
venni, hogy a nők (különös tekintettel a fogamzó képes korúakra és a terhesekre –
ezen belül a terhesség korai szakaszában lévőkre –, a nemrégen szült, a szoptató
anyákra, az anyatejet adókra) alkalmatlanok vagy csak bizonyos feltételekkel
alkalmasak a rendelet 8. számú Mellékletben felsorolt egészségkárosító
kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények
közötti munkavégzésre.
A 9. számú Melléklet szerinti, a munkakörnyezetben jelen lévő kóroki tényezők
esetében a rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében a munkáltató köteles
kockázatbecslést végezni, s megállapítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel az
előbbiekben felsorolt személyek egészségét és biztonságát garantálni kell.
Fiatalkorú foglalkoztatása
A fiatalkorú munkaviszony keretében történő foglalkoztatását tiltó, vagy
feltételekkel megengedő megterhelések listáját a 8. számú Melléklet tartalmazza.
Azon munkakörülmények felsorolását, amelyek fennállása esetén a fiatalkorú
foglalkoztatásához az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés
szükséges –, a rendelet 9/a számú Melléklete tartalmazza.
A tanulónak a szakma elsajátításához szükséges – egészségkárosodás kockázatával
járó munkakörülmények közötti – foglalkoztatása nem haladhatja meg azt az
időtartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges.
Idősödő munkavállaló foglalkoztatása
A munkaköri alkalmasság vizsgálatánál és véleményezésénél figyelembe kell
venni, hogy az idősödő munkavállalók alkalmatlanok, vagy csak bizonyos
feltételekkel alkalmasak a 8. számú Mellékletben felsorolt egészségkárosító
kockázatot jelentő vagy veszélyes megterhelésekkel járó munkakörülmények
közötti munkavégzésre.
Az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan törekedni kell a munkának
a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására.
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A vizsgálatokat végző személyek, illetve szervek
A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon – külön
jogszabályban meghatározott kivételekkel – a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi.
Az álláskeresők, valamint az önköltséges szakmai felkészítésre jelentkezők szakmai
alkalmassági vizsgálatát és véleményezését első fokon az álláskereső, illetve az
önköltséges szakmai felkészítésre jelentkező lakóhelye szerint illetékes
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.
A személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a munkát végző személyek esetében
a háziorvos végzi, alkalmatlanság esetén az ÁNTSZ területileg illetékes kistérségi
intézeténél – járványügyi érdekből – a tevékenységtől eltiltást kezdeményezi.
Mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak (illetve a munkaügyi központnak,
álláskeresőnek) kifogása van a szakmai alkalmasságra vonatkozó elsőfokú
véleményre vonatkozóan, a vélemény kézhez vételétől számított 14 napon belül
kérheti a vélemény másodfokon történő orvosi elbírálását. A másodfokú
egészségügyi szerv döntéséig az első fokú egészségügyi szerv véleménye szerint
kell eljárni.
A foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek illetékességi listáját, illetve az egyes
szakellátó helyek heti szakorvosi óráinak számát az egészségügyi miniszter
tájékoztatóban teszi közzé.
Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági
szakvélemény
Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka
esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára
a munkáltató vagy
az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi
munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy
kezdeményezésére kerül sor.
A foglalkoztathatósági szakvélemény – a betöltendő munkakörre vonatkozó
érvényes előzetes munkaköri alkalmassági véleménnyel egyébként nem
rendelkező fiatalkorú és idősödő munkavállaló, illetve terhes, nemrégen szült,
anyatejet adó nők és szoptató anyák foglalkoztatása kivételével – nem kötelező
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feltétele a foglalkoztatásnak. Ugyanakkor kötelező elvégeztetni a járványügyi
érdekből kiemelt munkakörben történő, a jogszabályban meghatározott
egészségkárosító kockázatok közötti foglalkoztatásra irányadó alkalmassági
vizsgálatot, valamint az állat- és növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban
előírt vizsgálatokat.
A foglalkoztathatósági vizsgálatot
a munkáltatóval foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra szerződött
foglalkozás-egészségügyi szolgáltató
a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozásegészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy
az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel
rendelkező – háziorvos
végzi el.
A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében
igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály
alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli.
A foglalkoztathatósági szakvélemény a kiállításától számított egy évig érvényes.
A következőkben – kifejezetten a kereskedelemben végzett tevékenységekre
vonatkozóan – összeállítottuk a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet Mellékletei szerinti legfontosabb ismereteket.

Melléklet –Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek
Kiemelt
munkakörök,
tevékenységek

bakteriológiai

A vizsgálatok köre
TBC
bőrgyógyászati
(ernyőképszűrés)

nemi
betegség
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Közfogyasztásra szánt élelmi-szer (ételt, ital)
előállításával, valamint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers
zöldség-gyümölcsfélék szállítását, tárolását)
foglalkozó, ilyen munkahelyeken tisztítást,
takarítást végző személy
Állattartó gazdaságban, egyéni gazdálkodónál
a tejfejést, kezelését és feldolgozását végző
személy
Ivóvíz
minőségű
vízellátást
szolgáló
berendezések, létesítmények működésével,
szerelésével és karbantartásával kapcsolatos
munkakör
Gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint
az élelmi-szer és gyógyszer fogalomkörébe
nem tartozó egyéb – de az emberi szervezetbe
kerülő vagy azzal érintkezésben használatos
anyagok,
készítmények
(kozmetikum,
gyógyvíz,
ásványvíz,
tápszerek
stb.)
előállításával, kisze-relésével kapcsolatos
valamennyi munkakör

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

Melléklet – Egészségügyi nyilatkozat
(Járványügyi érdekből kiemelt munkakörökben dolgozók, tanulók számára)
I.

Munkavállaló, tanuló, álláskereső vagy munkát végző személy (a
továbbiakban együtt: vizsgált személy)

Neve:
Címe:
Születési helye, ideje:
TAJ száma:
Munka/tevékenységi köre:
II.

Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságot elbíráló orvos

Neve:
Címe:
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Telefonszáma:
A vizsgált személy nyilatkozata
Alulírott kötelezem magam arra, hogy
1. az alkalmassági vizsgálatot végző orvosnál soron kívüli alkalmassági
vizsgálaton jelentkezem, ha magamon vagy velem közös háztartásban élő
személyen az alábbi tünetek bármelyikét észlelem:
- sárgaság,
- hasmenés,
- hányás,
- láz,
- torokgyulladás,
- bőrkiütés,
- egyéb bőrelváltozás (a legkisebb bőrgennyesedés, sérülés stb. is)
- váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás;
2. az alkalmassági vizsgálatot végző orvossal a munka felvétele előtt közlöm, ha
időszakos távollétem alatt (pl. szabadság) az 1. pontban felsorolt tünetek
bármelyikét magamon észleltem.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségvállalás járványügyi érdekből
kiemelt munkakörben történő foglalkoztatásom, ilyen munkaterületen
tevékenységem folytatásának feltétele, és hogy az általam közölt adatokat
szolgálati titokként kezelik.
Kelt:
a vizsgált személy aláírása

Melléklet - Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos
munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé
A táblázat értelmezése:
1.

A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri
alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező tételes felsorolását. Ezért
figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.

2.

A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6.
§ (4)–(5) bekezdésében foglaltakra is.
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3.

A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés
jelenti. Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott
expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell végezni, és ennek
kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.

4.

A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai
monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen időközönként minden
exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell
végezni.

5.

Kombinált vegyi expozíciók előfordulása
gyakoriságot kell figyelembe venni.

6.

A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai
expozíciós mutatók mérésének gyakoriságát is, az Országos
Munkahigiénés
és
Foglalkozás-egészségügyi
Intézet
(OMFI)
módszertani közleményben határozza meg.

esetén

a

legrövidebb

7. Azon munkavállalók számára, akik nem dolgoznak összetett hatású
(kumulatív) anyaggal, valamint a jogszabály hatálybalépésének
időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei
határérték alattiak; továbbá a technológia stabil, és a veszélyes anyag
egyéb úton sem juthat a dolgozó szervezetébe – a foglalkozásegészségügyi orvos véleményének figyelembevételével a biológiai
monitor (bm) vizsgálatok nem kötelezőek, kivéve ha ezt külön jogszabály
(a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk
okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM
rendelet) által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor marker
meghatározás eseteit.

Kóroki tényezők
arzén és vegyületei
benzol
nitro-benzol
egyéb nitrovegyületek
(pl. nitro-klór-benzol,
nitroanilin, acetanilid)
anilin
egyéb aminovegyületek

Időszakos munka
alkalmassági vizsgálatok
gyakorisága
évenként
félévenként
évenként

bm
bm
bm

félévenként

bm

félévenként
félévenként

bm
pl. dimetil-anilin

Megjegyzés
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sűrített levegőben
végzett munka
digitálisz glikozidok
dimetil-formamid
dioxan (dietilén-dioxid)
etil-benzol
etilén-oxid
fenol
n-hexán
higany (szervetlen
higany és vegyületei)
halothan

lásd: a keszon-munkákról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM
rendelet
félévenként
félévenként
bm
félévenként
bm
évenként
bm
félévenként
bm
félévenként
bm
évenként
bm
félévenként

bm

félévenként

hőterhelés

félévenként

kadmium és vegyületei
kobalt
krómvegyületek
mangán
metil-bromid
metil-klorid
mikrohullámú sugárzás
nátrium-alumíniumfluorid (kriolit)
nikkel

évenként
évenként
évenként
évenként
évenként
félévenként
évenként

Ha
a
külső
levegő
hőmérsékletének napi csúcsértéke
tartósan (legalább egy hétig)
meghaladja a 27 °C-t, akkor
azokban
a
munkakörökben,
amelyekben
az
év
nyári
időszakában a korrigált effektív
hőmérséklet átlag értéke eléri
vagy meghaladja az egészséget
nem veszélyeztető munkavégzés
és munkakörülmények általános
egészségügyi
követelményeiről
szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM–EüM
együttes rendelet 2. számú
mellékletének
1.
számú
táblázatában előírt, maximálisan
megengedhető
értékeket,
a
vizsgálat hetente végzendő.
bm
bm
bm

évenként

bm

évenként

bm
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nitrogénoxidul
(dinitrogén-oxid)
növényvédő szerek
gyártása, formulázása
(valamennyi I. és II.
forgalmi kategóriába
sorolt szer)
kiszerelés
kémiai növényvédelmi
munkálatok
hígítás, keverés
felhordás
permetezés – szezonban
egyszer
raktározás, szállítás,
gépkezelés
laboratóriumi munka
ólom és vegyületei
szelén

rákkeltő vegyi anyagok

szén-diszulfid
(szénkéneg)
szén-monoxid
szén-tetraklorid (tetraklór-metán)
sztirol
tetraklór-etán

tüdőfibrózist okozó
porok

félévenként
félévenként

bm

félévenként
(szerves foszforsavészterek, karbamátok) – a
munkába lépéskor AChE
egyéni alapszint
évenként
meghatározása
szükséges
évenként
évenként
évenként
évenként
évenként

évenként

bm
bm
külön
jogszabályban
meghatározott rákkeltő
anyagok, amelyek e
táblázatban másutt nem
szerepelnek

félévenként
évenként

bm

félévenként
évenként
félévenként
a vizsgálatok
gyakoriságát az OMMF
illetékes munkavédelmi
felügyelősége
állapíthatja meg, a
munkáltató által
előzetesen megszerzett
OMFI szakvélemény

bm
az ernyőszűrő
állomásokon készített
tüdőfelvételek
értékelése, ezt követően
szükségessé váló klinikai
vizsgálatok az OMFI
szakrendelésén, valamint
a pécsi Megyei
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vanádium
rezgés – kéz/kar

alapján (a
szakvéleményhez a por
mérési eredmények
csatolása szükséges)
évenként

2,5-5 m/s2 (férfi)

kétévenként

1,0-2,5 m/s2 (sérülékeny
csoport)

kétévenként

egész testre ható

kétévenként

0,5-1,15 m/s2 (férfi)

kétévenként

0,5 m/s2 (sérülékeny
csoport)

kétévenként

egyedi felmentés esetén

évenként

81-85 dBAeq közötti
zajexpozíció esetén
86-90 dBAeq közötti
zajexpozíció ese-tén
91-100 dBAeqközötti
zajexpozíció esetén
100 dBAeq zajexpozíció
felett

négyévenként
négyévenként
kétévenként
évenként

Tüdőgyógyintézetben
történnek

első ízben a munkába
állást követő hatodik
hónap után
hideg/nedves
munkakörnyezetben
évente
első ízben a munkába
állást követő hatodik
hónap után
hideg/nedves
munkakörnyezetben
évente
első ízben a munkába
állást megelőzően
a munkavállaló kérésére
halláspanasz esetén
soron kívül
halláspanasz esetén
soron kívül
halláspanasz esetén
soron kívül
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Melléklet - Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
1
2

Magasban végzett munka
Földalatti bányászati, kőolajés föld-gázbányászati
mélyfúrási munkakörök

3

Tűz- és robbanásveszéllyel
járó munkakörök

4

Villamos üzemi munkakörök

5

6

a) Feszültség alatti
munkavégzéssel járó
munkakörök (FAM)
b) Egyéb, feszültség alatt
végzett tevékenységek
Fegyveres biztonsági őrség,
személy- és vagyonvédelmi
tevékenység

A 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel hatályba
léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerinti az „A” fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes,
a
„B”
tűzés
robbanásveszélyes és a „C” tűzveszélyes
osztályba
tartozó
létesítményben,
helyiségben végzett tevékenységek, valamint
a
vállalati
„tűzvédelmi
utasítás”-ban
meghatározott
munkakörök:
az
ipari
robbantóanyagok gyártásával, tárolásával,
szállításával és felhasználásával kapcsolatos
tevékenységek
A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585)
Erősáramú
üzemi
szabályzat
alapján
erősáramú
villamos
berendezéseken
feszültség alatti, feszültség közelében és
veszélyes közelségben végzett tevékenység
Külön jogszabályban meghatározott
tevékenység

Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök
mozgó
elemei,
mozgó
termékek,
7
alapanyagok, félkész és kész termékek mellett
vagy közelében végzett munka
Időszakos orvosi vizsgálatot kell végezni
Az 1-4. és a 6-7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál 40 éves
A
korig háromévenként, 40-50 életév között kétévenként, 50 év felett
évenként
B
Az 5. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál évenként
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Egyéb, baleseti veszéllyel
járó munkakörök

Melléklet - Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek

30

1.

Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.

2.

Döntés szükségessége

a)
b)
c)
d)
e)
f)

nehezen áttekinthető helyzetben,
új helyzetekben,
hiányos információk alapján,
ellentmondó információk alapján,
bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján,
egymást gyorsan követő problémákban.

3.

Alkotó szellemi tevékenység

a) zavaró ingerek környezetében,
b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4.

Rutin szellemi munka

a) időkényszer viszonyai között,
b) rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5.

Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors
váltogatása időkényszer vagy különleges figyelmi követelmény, illetve
fokozott felelősség eseteiben.

6.

Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.

7.

Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.

8.

Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek
nevelési-oktatási, ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben,
javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végzők.

9.

Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elme szociális
otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális intézményeiben, szociális
otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és
baleseti belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett
betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon, detoxikálókban,
krónikus elmegyógyászati osztályon dolgozók.
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Főként a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti „D'' foglalkozás-egészségi
osztályba tartozók esetében fordulnak elő.
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Melléklet - Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók

31

1. A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből
adódó konfliktusszituációk érintettjei.
2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők, a
túlmunka esetenkénti igényével, rendszertelen étkezési, komfortot
nélkülöző pihenési lehetőséggel.
3. Hajléktalan munkavállalók.
4. Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első 2 évben.
5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást
követő 3 évben.

Melléklet - A hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú és fokozottan járványveszélyes
területek
A Melléklet az országok felsorolását tartalmazza

Melléklet - A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást
igénylő megterhelések
Jelmagyarázat:
+

Tiltás.

(1)
ki.

A tiltás terhesekre, nemrégen szült dolgozókra és szoptató anyákra terjed

(2)

A tiltás az anyatejet adókra is kiterjed.

(3)

Az MSZ 21875:79 Melléklet M1-ben férfiakra megadott érték 70%-a.

(4)

Törölve.

(5)
Esetenkénti döntés a munka alkalmassági vizsgálat és a munkakörre
kiterjedő ergonómiai vizsgálat, a megterhelés-igénybevétel elemzése
alapszolgáltatás keretében.
(6)

Kivéve a könnyűbúvár-készülékes kutató (pl. régészeti) munkát.
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Az adatokat csak a foglalkozás-egészségügyi orvos kérdezheti ki, és azokat szolgálati titokként kell
kezelni.
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(7)

A földalatti bányászati, kőolaj- és földgázbányászati mélyfúrási
munkakörökben végzett munka esetében esetenkénti döntés az (5)
pontban foglaltak szerint, kivéve: fizikai munkát nem végző nők vagy azok,
akik szakmai kiképzésük céljából kötelesek bizonyos időt földalatti
bányászati munkakörben vagy fúrótoronynál eltölteni.

(8)

Korai terhesség (<14. terhességi nap) vizsgálati feltételeinek és
vizsgálatának biztosítása kötelező. A korai terhesség védelme végett a
fogamzó képes korú nő a (8) jelzésű anyagokkal (ezek gyártásával,
kiszerelésével, illetőleg növényvédő szerek esetében felhordásával) csak
akkor foglalkoztatható, ha a munkaadó biztosítja a korai terhesség
diagnosztizálásához szükséges gyorstesztet. A gyorstesztet családtervezés
előtt álló munkavállaló nő a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa útján
kapja meg, ha a családtervezést neki bejelentette, és a gyorsteszt
alkalmazásának módját, időpontját az orvossal ugyancsak előzetesen
megbeszélte, és írásban nyilatkozik arról, hogy a megbeszélés értelmében
megfelelően jár el, valamint a teszt eredményéről a foglalkozásegészségügyi orvosát 24 órán belül tájékoztatja.

(9)

A 4. számú mellékletben szereplő munkakörök, tevékenységek.

X

Az egyénre irányadó nyugdíjkorhatár.
Megterhelések

Terhes

Fiatal
korú

<45

45
-x

>x

éves
nők
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Magából a
munkavégzésből
adódó
megterhelések
Túlzott fizikai
megterhelés
Dinamikus
izommunka
Közepesen
nehéz munka

1.1.1.2.

Nehéz munka

1.1.2.

Főleg
statikus
elemeket
tartalmazó

+

(3),
(5)

Fiatal
>x
korú
éves
férfiak

-3

-3

(3),
(5)

-3

-3

+

-5

-5
+

+

-3

-3
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izommunka
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.2.

1.2.1.

Anyagmozgatási
munka
> 10 kg tömeg
emelése
Kényszertesthel
yzetben végzett
munka
Kezek kis
ízületeit érő
mikrotraumák
kumulációjának
lehetőségével
járó munka
Fokozott
pszichés
megterhelés
Időkényszer
feltételei között
végzett
tevékenység
esetén (egyedi
gépkiszolgálás,
szalag
vagy
szalagszerű
technológiák)
akkor, ha a
néhány
elemi
műveletből
felépülő,
periodikusan
ismétlődő
tevékenységek
végrehajtására
előírt műveleti
idő nem haladja
meg a 3 percet,
és
nincs

+

+

+

-5

-5

-5

+

+

-5

-5

-5

+

+

+

-5

-5

-5

-5

-5

+

-5
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szervezett
tevékenység
csere.

1.2.2.

Fokozott
pszichés
információterhel
éssel járó, vagy
különleges
figyelmet
igénylő
tevékenység
(időhiány
viszonyai közötti
döntési
feladatok,
nagytömegű,
eltérő jelentésű
információ
felvétele és
értelmezése
nagypontosságú
ellenőrzési
funkciók
teljesítése
zavaró ingereket
tartalmazó
környezetben),

+

+

-5

+

-5
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ha meghaladja a
törvényes
munkaidő 50%át.

1.3.

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.

2.1.1.2.

A dolgozó saját
vagy
mások
egészsége, testi
épsége
szempontjából
az
átlagosat
meghaladó
mértékű
kockázattal járó
munka. (9)
Fokozottan
terhelő
munkahelyi
klíma
Hőterhelés

+

+

-5

-5

-5

+

Hőexpozícióban
végzett nehéz
fizikai munka
Közepesen
nehéz fizikai
munka

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-5

+

-5
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2.1.1.3.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Könnyű fizikai
munka
Hideg
munkakörnyezet
ben végzett
munka
Váltakozva
hideg-meleg
munkahelyen
végzett munka
Nedves
munkakörnyezet
ben végzett
munka
Kéz/kar rezgés
2,5
m/s2
expozíció felett
Egész
testre
ható rezgéssel
járó munka: 0,5
m/s2 expozíció
felett
Ionizáló sugárexpozícióban
dolgozók
Mikrohullámú
sugár-expozíció

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-5

+

-5
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2.6.

2.7.
2.8.

Zajexpozícióban
végzett munka:
a munkavállalót
érő, az
alkalmazott
egyéni
hallásvédő
eszköz
zajcsillapító
képességének
figyelembevétel
ével számított
87 dBA
egyenértékű Ahangnyomásszin
tet meghaladó
napi expozíció,
illetve a
munkavállalót
érő 140 dBC
csúcs
hangnyomásszin
tet meghaladó
pillanatnyi
zajhatás.
Túlnyomásban
végzett munka
Nagyon
mérgező, a
reprodukciót
károsító,
daganatkeltő,
teratogén,
mutagén vegyi
anyagok
expozíciója.

+

+

+

+

+

-5

-5

+
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2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

A 2.8.
tulajdonságú
növényvédő
szerek
(beleértve
tulajdonságaitól
függetlenül
valamennyi
szerves
foszforsavésztert is)
gyártásával,
hatástalanításáv
al, kiszerelésével
és közvetlen
felhasználásával
(permetezés,
porozás,
gázosítás) járó
munka.
Szerves
oldószerek
gyártásával,
kiszerelésével és
felhasználásával
járó munkák.
Higany és
higanyvegyülete
k, indium és
indiumvegyületek, VI.
értékű króm és
VI. értékű
krómvegyületek
előállításával,
gyártásával,
feldolgozásával,
felhasználásával
járó munkák.

+, (2)

+

(5),
(8)

-5

+

-5

+, (2)

+

-5

-5

+

-5

+, (2)

+

-5

-5

+

-5
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2.8.4.

Antibiotikumok
gyártásával,
csomagolásával,
üzemszerű
felhasználásával
járó munkák.

+, (2)

+

-5

-5

+

-5

2.8.5.

Hormonok,
hormonkészítmé
nyek
gyártásával,
csomagolásával
járó munkák.
A külön
jogszabályban
meghatározott
rákkeltő
anyagok
Az alábbi vegyi
anyagokkal
történő
expozíció:
aminopterin

+, (2)

+

(5),
(8)

-5

+

-5

+, (2)

+

-5

+

+, (2)

+

+

antikoagulánsok

+, (2)

+

citosztatikumok
gyártásával,
csomagolásával,
felhasználásával
járó munkák

+, (2)

+

(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)

difenil-hidantoin

+, (2)

+

+

dohányterméke
k gyártása,
feldolgozása,
kiszerelése
fenol

+, (2)

+

(5),
(8)
(5),
(8)

+, (2)

+

(5),
(8)

+

2.8.6.

2.8.7.

+
+

+
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halotán

+, (2)

+

jódtartalmú
gyógyszerek
komb. és
szekvencionális
orális
kontraceptíumo
k
melfalán

+, (2)

+

+, (2)

+

metil-CCNU

+, (2)

+

nem szteroid
ösztrogének
nikotin

+, (2)

+

+, (2)

+

tireosztatikumok

2.8.8.

(5),
(8)
(5),
(8)

+

(5),
(8)
(5),
(8)
(5),
(8)

+

+

+
+
+

(5),
(8)
(5),
(8)

treoszulfán

+, (2)

+

+

Szaporodást
károsító
anyagok 1.
kategória
Szaporodást
károsító
anyagok 2.
kategória
hexametilfoszfor
triamid
dietilszulfát

+, (2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

benz(a)pirén

+

+

+

benz(d,e,f)krizén

+

+

+

1,2 dibróm-3klórpropán
etilén-oxid

+

+

+

+

+

+
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2.9.

2.10.

metilakrilamidometo
xi-acetát (>0,1%
akrilamidtartalommal)
metilakrilamidoglikol
át (>0,1%
akrilamidtartalommal)
etilénimilin;
azriridin
akrilamid

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Tüdőfibrózist
okozó
porexpozíció
Toxoplazma és
rubeola
vírusfertőzés
veszélyével járó
munka, illetve
expozíció,
kivéve, ha
terhes dolgozók
immunizálás
útján megfelelő
védelmet kaptak
ezen ágensek
ellen.

+

+

+

+

+

+
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Melléklet - Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a
nem régen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés
szükséges
1. Fizikai kóroki tényezők, amennyiben ezek magzati elváltozásokat
okoznak, illetve placenta-leválást eredményezhetnek, és nem
szerepelnek a 8. számú mellékletben:
a)
b)
c)
d)
e)

ütések, vibráció vagy mozgás;
kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegűekkel járó teheremelés;
zaj (fel- és leszálló repülőgépek zaja);
nem ionizáló sugárzás;
a dolgozó tevékenységével összefüggő testhelyzet és mozdulatok,
közlekedés, utazás - akár létesítményen belül, akár azon kívül -, szellemi
és fizikai fáradtság és egyéb fizikai terhek.

2. Biológiai kóroki tényezők: olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999.
(XII. 1.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti 2-4 csoportba tartoznak,
amennyiben ismeretes az, hogy ezen ágensek vagy az általuk szükségessé
váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a terhes nők és a magzat
egészségét, amennyiben nem szerepelnek a 8. számú mellékletben.
3. Kémiai kóroki tényezők: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben
ismeretes, hogy veszélyeztetik a terhes nők és a magzat egészségét,
továbbá amennyiben még nem szerepelnek a 8. számú mellékletben:
a)
b)
c)
d)
e)

a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet alapján R40 és R47 jelölésű anyagok;
a külön rendeletben felsorolt rákkeltő hatású anyagok;
a mitosist gátló gyógyszerek;
szén-monoxid;
ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok.
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Melléklet - Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak
foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
A. Hatóanyagok (amelyek nem szerepelnek a 8. számú mellékletben),
továbbá eljárások
1. Kémiai kóroki tényezők
a) Azok a veszélyes anyagok, amelyek a 44/2000. (XII. 17.) EüM rendelet
előírásainak megfelelően mérgező (T), nagyon mérgező (T+), maró
hatású (C) vagy robbanásveszélyes (E) osztályba sorolt anyagok és
készítmények.
b) A károsító (Xn) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az
alábbi veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:
-

nagyon súlyos, irreverzíbilis hatások veszélye (R39),

-

irreverzíbilis hatások esetleges veszélye (R40),

-

belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

-

bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43),

-

hosszan tartó érintkezés velük súlyos egészségkárosodás veszélyével jár
(R48),

-

károsíthatják a termékenységet (R60),

-

károsodást okozhatnak a magzatnak (61).

c)

Az (Xi) osztályba sorolt anyagok és készítmények, amelyekre az alábbi
veszélyességi kifejezések közül egy vagy több alkalmazható:

-

nagyon gyúlékonyak (R12),

-

belégzéssel érzékenyítést okozhatnak (R42),

-

bőrrel való érintkezésük érzékenyítést okozhat (R43).

d) Eljárások:
-

auramin gyártása,

-

policiklikus, aromás szénhidrogének hatásának való kitétellel járó
munkák szénből származó korom, szurok és kátrány jelenlétében,

-

réz-nikkel ércek kiolvasztásakor és elektromos finomításakor keletkező
por, füst és permet hatásának való kitétellel járó munkák,

-

isopropyl-alkohol gyártásakor alkalmazott savas eljárás.
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2. Biológiai kóroki tényezők: Olyan biológiai tényezők, amelyek a 61/1999.
(XII. 1.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti 3. és 4. csoportba
tartoznak.
B. Folyamatok és munkaműveletek (amelyek nem szerepelnek a 8. számú
mellékletben)
1. Mérget termelő (kiválasztó) állatokkal végzett munka.
2. Állatok ipari méretben végzett levágása.
3. Sűrített, cseppfolyósított vagy nyomás alatt oldott gázok előállítására
vagy alkalmazására szolgáló berendezésekkel kapcsolatos munka.
4. Az A) 1. pontban hivatkozott kémiai anyagokat tartalmazó kádakkal,
tartályokkal, tározókkal vagy szállítóedényekkel végzett munka.
5. A szerkezet összeomlásával végzett munka.

Melléklet - Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
Melléklet - Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
Melléklet - Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
Melléklet - Munkavállaló egészségügyi törzslapja
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3. sz. Függelék
Képernyő előtti munkahely:
Ahol a munkavállaló napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen
képernyős eszközt használ, illetve az olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a
képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner,
kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató,
plotter, lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot
meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület,
32
telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet .
A KÉPERNYŐS MUNKAHELY KIALAKÍTÁSÁNAK MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEI
3. számú melléklet az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelethez
BERENDEZÉSEK
1. Általános rendelkezés
A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben
tartani, hogy rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot
vagy balesetveszélyt a munkavállalók számára.
2. Képernyő
a) A képernyőn megjelenő jelek jól definiáltak és világos formájúak,
megfelelő méretűek legyenek, a jelek és a sorok közötti megfelelő
térközzel.
b) A képernyőn megjelenő kép legyen stabil, villódzásnak vagy az instabilitás
más formájának nem szabad előfordulnia.
c) A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó
által könnyen állítható és a környezeti feltételekhez könnyen
hozzáigazítható.
32

Figyelem! Nem számítanak képernyős munkahelynek a szállítóeszközökön lévő számítógépes
rendszerek, az elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek, hordozható rendszerek,
amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak, számológépek, pénztárgépek és olyan egyéb
készülékek, amelyek kisméretű, adatokat vagy mérési eredményeket mutató képernyővel vannak
ellátva, továbbá „ablakos írógépek'' elnevezésű, hagyományos típusú elektromos, elektronikus
írógépek.
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d) A képernyő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és
szabadon elfordítható, dönthető.
e) Biztosítani kell külön monitorpolc vagy állítható asztal használatát.
f) A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és fényvisszaverődéstől,
amely a használónak kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat.
3. Billentyűzet
a) A billentyűzet legyen dönthető és a monitortól különálló annak
érdekében, hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel,
karja és keze ne fáradjon el.
b) A billentyűzet előtt legyen elég hely ahhoz, hogy a számítógép-kezelő
kezét és csuklóját megtámaszthassa.
c) A billentyűzet felszíne legyen fénytelen, a fényvisszaverődés elkerülése
érdekében.
d) A billentyűkön lévő jelek egymástól könnyen megkülönböztethetőek és a
munkahelyzetből jól olvashatóak legyenek.
4. Munkaasztal vagy munkafelület
a) A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nem fényvisszaverő
felületű és nagyságú, hogy biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok
és a csatlakozó eszközök rugalmas elrendezését.
b) A laptartó legyen állítható, és a használó számára kényelmes
olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthető.
5. Munkaszék
a) A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad
mozgását és kényelmes testhelyzetét.
b) A szék magassága legyen könnyen állítható.
c) A szék támlája legyen magasságában állítható és dönthető.
d) Igény esetén lábtámaszt vagy saroktámaszt, illetve kartámaszt kell
biztosítani.
KÖRNYEZET
1. Térkövetelmények
A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen
elegendő tere testhelyzete és mozgásai változtatásához.
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2. Megvilágítás
a) Az általános, illetve helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő
megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet
között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó látási
követelményeit.
b) A képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és
fényvisszaverődést oly módon kell megelőzni, hogy a képernyős
munkahely telepítésekor a munkaterem és a munkahely megtervezését
összehangolják a mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki
jellemzőivel.
3. Tükröződés és fényvisszaverődés
a) A képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások
(ablakok és más nyílások, átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett
berendezési tárgyak vagy falak ne okozzanak közvetlen
fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elő
tükröződést a képernyőn.
b) Az ablakokat igazítható takaróeszközök megfelelő rendszerével kell
ellátni, hogy a képernyős munkahelyre eső nappali megvilágítást
csökkenteni lehessen.
4. Zaj
A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni a
munkahely berendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet
és a beszédmegértést.
5. Klíma
a) A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan
mennyiségű hőt, hogy az a munkavállalónak diszkomfort érzést okozzon.
b) A használó legyen védve a sugárzó és áramló hőhatásoktól és az asztal
alatt hőt termelő berendezésektől.
c) A páratartalmat megfelelő szinten kell biztosítani és tartani.
6. Sugárzás
Minden sugárzást a látható fénysugárzás kivételével, a használó egészsége és
biztonsága szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni.
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EMBER-GÉP KAPCSOLAT
A szoftver tervezése, kiválasztása, bevezetése és módosítása, a képernyős
munkafeladatok megtervezése során a munkáltató az alábbi elveket vegye
figyelembe:
a) a szoftver feleljen meg a feladatnak,
b) a szoftver minden betűt a magyar helyesírásnak megfelelő formában
jelenítsen meg a képernyőn és a nyomtatásban,
c) a szoftver legyen könnyen használható és szükség esetén a számítógépkezelő ismeret- és tapasztalatszintjéhez igazítható, rendelkezzen magyar
nyelvű súgóval, semmilyen, a munkavállaló teljesítményére vonatkozó
mennyiségi vagy minőségi ellenőrzési lehetőséget nem szabad igénybe
venni a dolgozók tudomása nélkül,
d) a rendszerek a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és
ütemben jelezzék ki az információkat,
e) alkalmazni kell a szoftver-ergonómia elveit, különösen az ember által
végzett adatbeviteli és adatfeldolgozási feladatokban,
f) a rendszerek biztosítsanak visszajelzést a munkavállalóknak a
teljesítményükről.

4. sz. Függelék
Pénztáros munkahely jellemzői

33

A munkahely kialakításánál figyelembe kell venni az adott tevékenységet és a
helyi sajátosságokat annak érdekében, hogy a munkavégzés a lehető
legbiztonságosabb, legkönnyebb legyen. A pénztárosi munkát sokféleképpen
lehet végezni. A munkavégzés közben ajánlott testtartást több tényező
befolyásolja, így a pénztári tevékenység módja; az, hogy milyen méretű az a tárgy,
amelyet meg kell emelni; mennyi ideig végzi a pénztáros a tevékenységet és
végül, hogy milyen az ülése.
A pénztárosi tevékenység módját a szerint határozhatjuk meg, hogy az áru,
amelyet be kell blokkolni vagy a pénz, amit át kell vennie – kartávolságon belül
van, illetve ennél nagyobb távolságon belül történik a munka végzése. Az sem
33

Biztonságos munkavégzés a kiskereskedelemben (2003), kiadta a Népszaka Könyv Kft, felelős kiadó:
Dr. Koch Mária, szerkesztette: Dr. Koch Mária
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mindegy, kisebb vagy nagyobb, illetve könnyebb vagy nehezebb tárgyakat kell
kezével elmozdítania. Munkavégzésének biztonságát erőteljesen befolyásolja,
hogy csak pénztárosként végzi munkáját, vagy emellett árufeltöltést is végez.
Gyakori, hogy a pénztárgépet nem fülkében helyezik el, hanem a pultra teszik és a
pénztáros állva végzi munkáját. Ez a helyzet csak akkor fogadható el, ha a
pénztárosnak nem kell nyolc órán keresztül egy helyben állnia és nem állandó
tevékenységként végzi a pénzkezelést.
Testtartása és a megfelelő ülés elősegíti, vagy éppen meggátolja a kereskedelmi
munkavállalókat fokozottabban sújtó hát- és gerincártalmak kialakulását
(kényelmes hát-és üleptámasz, melyet egyszerre tud biztosítani a kifejezetten erre
a célra kifejlesztett, az ún. ergonómiai követelményeknek megfelelő munkaszék)
Fontos, hogy ha a pénztáros fülkében végzi munkáját, akkor megfelelő világítás,
szellőzés legyen ott és nagyon fontos a kényelmes ülés is.
Jogszabályi előírások a pénztárosi tevékenységre vonatkozóan:
1.

Padozat: hőszigetelő anyagból, amely botlásmentes legyen, ezért
lehetőleg kerülni kell a mozgatható lábtámasz használatát.

2. Munkafelület: matt – a fényvisszaverődés ellen, lekerekített – a beütődés
elkerülése céljából
Munkafelület magassága:
ülve végzett munkánál – ha a pénztárasztal nem állítható: 720–750 cm
a lábaknak is megfelelő mozgásteret kell biztosítani
3. Villamos berendezések: biztonságos elhelyezés úgy, hogy a vezetékekbe
ne botoljanak meg. A szállítószalagos pénztárt vészleállító kapcsolóval
kell ellátni, melyet gyorsan és könnyen elérhető helyre kell felszerelni.
4. Munkatér és kézzel elérhető távolság:
– a kézzel elérhető távolság növelhető előredőléssel, vagy adott
helyzetből való elfordulással, de ezek kényszerített testtartások
– gyakran végzett pénztárosi tevékenység esetén a munkaterület
(pénztáros előtti felület, ahol alsókarját mozgathatja annak
érdekében, hogy az áru árát leolvashassa): 17 cm (hosszúság) x 71
cm (szélesség); ritkábban végzett pénztárosi tevékenység esetén ez a
felület szélesebb is lehet: 42,5 cm x 130 cm; állva végzett munkánál
ennél is nagyobb hosszúságok engedhetők meg: 45 cm (gyakori
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tevékenység esetén), 57 cm ritkán (állva) végzett pénztárosi munka
esetén.
5. Láb elhelyezése:
– optimális testhelyzethez a munkafelület és a padozat közötti
távolság 72 cm legyen (kihúzható pénzes fiók esetén: 65 cm)
– a láb lehelyezkedésére szolgáló alsó tér szélessége minimálisan 79
cm legyen, mely megnövelhető, ha van áruszállító szalag, áruleolvasó
gép
– ajánlatos továbbá, hogy legyen egy kidolgozott rendszer a pénztárosi
munkavégzési helyen a különböző tárgyak elhelyezésére, amelyet a
munkát végző személynek követnie kell.
6. Áruvezetés:
– 5 kg feletti tömeg megmozgatása esetén ésszerű, hogy az áruszállító
szalag a bevásárló kocsi rakfelületével azonos magasságban legyen
– az áru lehelyezésére szolgáló felület ne legyen túl széles, mert a
pénztárosnak nagyon hosszan előre kell hajolnia, hogy elérje az árut
– akkora szabad tér szükséges az áruszállító szalag mellett, hogy a vevő
könnyen kiüríthesse kosarát/bevásárlókocsiját, és a pénztáros külön
elmozdulás nélkül betekinthet a vevő kosarába/bevásárlókocsijába
– az áru elvezetése a fizetés után történjen oly módon, hogy a
pénztárosnak ne kelljen külön figyelmet fordítania (elmozdulnia) a
kényesebb árukra se; akár ő továbbítja a kifizetett árukat az ún.
áruszekrénybe (saját kezűleg, vagy azokat a szállítószalag csúsztatja
ide)
– a pénztáros könnyen – állandó felugrálás nélkül is – bele láthasson a
bevásárlókosárba, vagy bevásárlókocsiba, ezért – ha szükséges –
optikai lencsét, tükröt ajánlatos felszerelni, illetve a pénztárasztalt
üvegelemekkel kell ellátni.
7. Pénztáros által használt eszközök:
– Leolvasó (scanner): csak az erre jogosult személy használhatja
(lézersugárral működik), oly módon kell elhelyezni, hogy vezetéke ne
okozzon balesetet (ha vezetéke mindenképpen átmegy a
munkafelületen, akkor ajánlott vezeték nélküli leolvasót használni);
zavaró lehet az árun lévő vonalkód leolvasásakor jelentkező hangvagy optikai jel, különösen, ha a leolvasás gyors egymásutánban
történik, ezért helyes, ha a jel erősségének beállítását a pénztáros
maga végezze el (ő érzi, hogy milyen erősséget visel el stressz
hatások nélkül.
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8.

Mérleg: ezt a munkaeszközt úgy kell elhelyezni, hogy az áru mérése
ne okozzon elviselhetetlen gyakoriságú ritmuskiesést a leolvasás–
fizetés–árutovábbítás mozdulatsorból, ne okozzon túlzott
elmozdulást; ennek érdekében kell meghatározni azon áruk körét,
amelyeket a pénztárosnak kell lemérnie
Deaktivizáló készülék: vigyázat! Befolyásolhatja az életvédelmi
eszközök működését (szívritmus szabályozók, defibrilátorok), ezért
beállításukat szakembereknek kell elvégezni, és folyamatosan
ellenőrzésük elkerülhetetlen.
Billentyűzet: akkor használják, ha nincs leolvasó, vagy az árukódot a
leolvasó nem tudja leolvasni, ezért a billentyűzet előtt megfelelő
méretű
helyet
kell
biztosítani
a
pénztáros
kezének
(hüvelykpárnájának) elhelyezésére.
Pénzfiók: arra kell ügyelni, hogy a fiók automatikus kinyitásához elég
hely legyen, de ennek okán ne legyen túl nagy távolság a
munkaasztal és a munkavállaló között, mert akkor sokszor kell
kinyújtóznia, elfordulnia, stb. és ez nehezíti munkáját.
Munkaszék: az ülésnek dinamikusnak kell lennie, hogy a pénztáros
állandó, és váltakozó mozdulatait a munkaszéken ülve is
elvégezhesse (előrehajlás, amikor leemeli az árut, hogy leolvassa a
kódot; amikor átveszi pénzt, háta kiegyenesedik, amikor a
pénztárfiók kiugrik, hátradől, stb.) – ezért a munkaszéknek olyannak
kell lennie, hogy ezek a mozgások ne terheljék meg a pénztáros
csontozatát, különösen a gerincét, azaz legyen állítható magasságú,
forgatható, gördíthető, ne billegjen; üléshuzata legyen párnázott.
Külön gondot kell fordítani a háttámlára, amelynek minden
testhelyzetben kényelmesen meg kell támasztania az ülő személy
derekát, gerincét.
Lábtartó: csúszásmentes felülettel ellátott legyen, ne billegjen, és
beállítható legyen a munkát végző magassága szerint.
Képernyő: jóllehet a pénztárgépekhez szerelt képernyők nem
tartoznak a képernyős munkahelyekre vonatkozó szigorúbb
jogszabályi előírások hatálya alá, de a tükröződésmentesség, a jól
olvashatóság itt is feltétel!

Környezeti hatások:
– Helyi hőmérséklet: a pénztárosi tevékenység könnyű fizikai
munkának minősül, ezért az optimális hőmérséklet: 19-21 C, az
állandóan ülve pénztárgépet kezelők esetében (ha ez nem jár az áru
emelgetésével) az ideális hőmérséklet: 21-23 C.
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9.

Légmozgás: a légsebesség mértéke ennél a munkavégzésnél nem
magasabb, mint 0,1 m/s. Ajtó közelében lévő pénztárgép esetén a
pénztárost a hideg és a huzat ellen átlátszó anyagból készült ún.
elterelővel, a bejárati ajtóra felszerelt függönnyel, vagy a
pénztárfülke burkolásával kell megvédeni.
Zajhatás: a pénztárost érő zajhatás nem lehet magasabb, mint 70 dB
(68 dB mellett, ha a vevő és a pénztáros között 85 cm távolság van,
még különösebb nehézség nélkül megértik egymást).

Rablótámadás elleni védelem:
A megelőzés érdekében műszaki és szervezési intézkedéseket kell
tenni, fel kell készíteni a pénztárosokat ott, ahol számítani lehet
támadásra (24 órán keresztül, vagy éjjel nyitva tartó helyeken,
benzinkutaknál, stb.), be kell szerelni könnyen elérhető és a támadó
által fel nem ismerhető jelzőkészüléket, amely észrevétlenül, a
pénztáros testtartásának megváltoztatása nélkül is üzembe
helyezhető és riadóztatja a rendőrséget.

5. sz. Függelék

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről
Egyéni védőeszköz:
Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy
az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő
kockázatokat, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az
eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata a
kockázatok és veszélyek csökkentése.
1. számú melléklet a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelethez
A veszély típusainak áttekintő táblázata az egyéni védőeszköz használatához
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koponya
fül

Veszélyek

Mechanikai
veszélyek:
leesés
magasból, ütés,
vágás,
becsapódás,
zúzódás, szúrás,
vágás,
horzsolás,
rezgés,
elcsúszás, elesés
Hőmérséklet
okozta
veszélyek:
láng
kontakt és
sugárzó hő
hideg
Elektromosság
okozta
veszélyek
Sugárveszély:
nem ionizáló
ionizáló
Zajártalom
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Vegyi eredetű veszélyek

parenterális járatok

has

az egész test

Egyéb
testrészek,
bőr

törzs

lábfej

karok

kéz

egész fej

lábszár

Alsó
végtagok

Felső végtagok

légutak
arc

szem

fül

A fej részei

koponya

Veszélyek

Légszennyeződés:
por, rost, füst, gőz
Folyadékok:
merülés,
fröccsenés,
kilövellés
Gázok, gőzök
Biológiai eredetű veszélyek

2-4 csoportba
sorolt
baktériumok
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az egész test

parenterális járatok

has

Egyéb
testrészek,
bőr

törzs

lábszár

Alsó
végtagok

lábfej

karok

kéz

egész fej

arc

Felső végtagok

légutak

szem

fül

A fej részei

koponya

Veszélyek

2-4 csoportba
sorolt vírusok
2-4 csoportba
sorolt gombák
Egyéb
biológiai
kóroki
tényezők

3. számú melléklet a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelethez
Azon tevékenységek és tevékenységcsoportok útmutatásul szolgáló, nem teljes
jegyzéke, amelyek az egyéni védőeszközzel való ellátást igényelhetik
1. A fej védelme (a koponya védelme)
Védősisakok:
o

Építkezésnél, különösen állványokon, állványok alatt vagy azok
közelében, és magasban végzett munkáknál; zsaluzás vagy annak
lebontása, szerelési és berendezési munkáknál, állványozási és bontási
munkáknál

o

Acélhidakon, acél épületszerkezeteken, vezetékoszlopokon, tornyokon,
hidraulikus acélszerkezeteken, öntőkemencéknél, hengerműben végzett
munkáknál; nagynézetű konténerekkel, nagy csővezetékeken,
kazánházakban és erőművekben végzett munkáknál

o

Tárnában, árkokban, aknákban és alagutakban végzett munkáknál

o

Földmunkáknál és kőfejtésnél

o

Földalatti munkák végzése közben; kőfejtőkben, külszíni fejtésen,
szénkészlet elszállításánál végzett munkáknál

o

Szegecselő géppel végzett munkánál

o

Öntésnél végzett munkánál

o

Lift, emelőgép, daru és szállítószalag mellett végzett munkáknál

o

Öntőkemencénél,
közvetlen
kohászati
üzemben,
acélműben,
hengerdében, fémműben végzett munkáknál, kovácsolás, ejtő
kalapáccsal végzett kovácsolásnál és öntésnél
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o

Ipari kemencékkel, konténerekkel, gépekkel, silóval, bunkerrel és
csövekkel végzett munkáknál

o

Hajóépítésnél

o

Vasúti tolatásnál

o

Vágóhídi munkáknál

2. A lábfej védelme
Átfúrás mentes talpú biztonsági cipők:
o

Vázszerkezeti munkák, alapozási munkák, közúti munkák esetében

o

Állványozási munkák, vázszerkezet lebontása közben

o

Betonnal és előre gyártott elemekkel végzett munkák közben, a zsaluzást
és annak lebontását is beleértve

o

Építési vállalkozó telepén és áruházában végzett munkáknál

o

Tetőn végzett munkák esetében

Nem átfúródás mentes talpú biztonsági cipők:
o

Acélhidakon, acélhíd építésénél, vezetékoszlopon, tornyon, liften,
hidraulikus
acélszerkezeten,
öntőkemencénél,
acélműben
és
hengerműben, nagy konténerekkel, nagy esővezetékeken, darukon,
kazánházban és erőművekben végzett munkák esetében

o

Kemencék építésénél, fűtő és szellőztető berendezéseken, valamint
fémek szerelésével végzett munkák közben

o

Öntőkemencénél,
közvetlen
kohászati
üzemben,
acélműben,
hengerműben, fémműben végzett munkák, kovácsolás, ejtő kalapácsolás,
kovácsolás, meleg sajtoló és drótvonó üzemben végzett munkák
esetében

o

Kőfejtőben és nyíltszíni fejtésnél, szénkészlet elszállításánál végzett
munkáknál

o

Kőfejtés és megmunkálás közben

o

Síküveg és öblösüveg áru gyártása és feldolgozása közben

o

Az öntőformákkal végzett munka és a kemencék kibélelése esetén a
kerámiaiparban

o

Formázási munka közben a kerámiaiparban és az építőanyag iparban

o

Szállítás és raktározás esetén
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o

Fagyasztott hústömbökkel és fagyasztott élelmiszer csomagolásával
végzett munkáknál

o

Vasúti tolatás közben

Sarokkal vagy erősítővel ellátott, átfúródás mentes talpú biztonsági cipők:
o

Tetőn végzett munkák esetében

Szigetelő talpú védőcipők:
o

Rendkívül magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletű anyagokkal
végzett munkák esetében

Könnyen levethető védőcipők:
o

Amikor fennáll a megolvadt anyag áthatolásának veszélye

3. A szem és az arc védelme
Védőszemüvegek, arcvédő maszkok vagy ernyők:
o

Hegesztési, köszörülési vagy szeparálási munkák esetén

o

Fúrás és vésés közben

o

Kőfejtés és feldolgozás esetén

o

Szegecselő géppel végzett munka közben

o

Forgácsoló gépen végzett munkánál, ejtő-kalapácsos kovácsolásnál

o

Törmelék eltávolítása és aprítása közben

o

Csiszolóanyagok szóródása közben

o

Savakkal és maró oldatokkal, fertőtlenítőkkel és maró hatású
tisztítószerekkel végzett munkáknál

o

Folyadéksugárral végzett munkáknál

o

Megolvadt anyaggal vagy annak közelében végzett munkák esetében

o

Sugárzó hő mellett végzett munkáknál

o

Lézerrel végzett munkáknál

4. A légutak védelme
Légzésvédő készülékkel:
o

Tartályokban, szűk térben, gázzal működtetett ipari kemencékben
végzett munkáknál, ahol esetleg gáz maradt, és túl kevés az oxigén
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o

Nagykohó adagolójánál végzett munkák közben

o

Gáz konverter és nagykohó gázcsövei közelében végzett munkáknál

o

Nagykohó csapjai közelében végzett munkáknál, ahol nehézfém
kigőzölgése fordulhat elő

o

Kemencék bélelésével és öntőkanállal végzett munkáknál, ahol por
képződhet

o

Szórással végzett festésnél, amennyiben az elszívás nem megfelelő

o

Aknákban, csatornákban és egyéb földalatti üregekben végzett,
szennyvízzel kapcsolatos munkáknál

o

Hűtőházban végzett munkáknál, amennyiben fennáll a hűtőfolyadék
szökésének veszélye

5. A hallás védelme
Hallásvédők:
o

Fémprés-gépen végzett munka közben

o

Pneumatikus fúróval végzett munka közben

o

A repülőtéri földi személyzet munkája során

o

Cölöpverési munka esetén

o

Famegmunkálás és textilipari munkák közben

6. A test, a kar és a kéz védelme
Védőruhák:
o

Savakkal és maró oldatokkal, fertőtlenítőkkel és maró hatású
tisztítószerekkel végzett munkák közben

o

Forró anyagokkal vagy azok közelében végzett munkák esetén,
amennyiben a hőhatás érezhető

o

Síküveg gyártás termékeivel végzett munkák esetén

o

Homokfúvásos munkák közben

o

Hűtőteremben végzett munkák közben

Tűzálló (lángmentesített) védőruhák:
o

Hegesztésnél, zárt térben

o

Üveggyártás, kohászat esetén
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Átfúródás mentes kötények:
o

Kicsontozási és darabolási munkáknál

o

Kézi késsel végzett munkáknál, amennyiben a kés a test irányában is
mozog

Bőrkötények:
o

Hegesztésnél

o

Kovácsolásnál

o

Öntésnél

Az alkar védelme:
o

Kicsontozás és darabolás közben

Kesztyűk:
o

Hegesztésnél

o

Nem gépszerű, éles tárgyakkal való bánás esetén, amennyiben fennáll a
kesztyű befogadásának veszélye

o

Savakkal vagy maró oldatokkal végzett, egyéb védelem nélküli munkáknál

Fémszálas kesztyűk:
o

Kicsontozás és darabolás esetén

o

Kézi késsel végzett rendszeres vágási vagy vágóhídi munka közben

o

Vágógépek késeinek cseréje esetén

7. Vízhatlan öltözék
o

Esőben vagy hideg időben végzett szabadtéri munkák esetén

8. Fényvisszaverő ruha
o

Olyan munkáknál, ahol a munkavállalónak tisztán láthatónak kell lennie

9. Biztonsági övek
o

Állványon végzett munkáknál

o

Előre gyártott elemek szerelése esetén

o

Vezetékoszlopon végzett munkáknál
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10. Biztonsági kötél
o

Toronydaru fülkéjében végzett munka esetén

o

Raktározó és tároló berendezések magasban mozgó fülkéjében végzett
munka közben

o

Fúrótorony felső részein végzett munkáknál

o

Aknában és csatornában végzett munkáknál

11. A bőr védelme
o

Burkolóanyagok előállításánál

o

Bőrcserzés esetén

o

Építőipari munkáknál

o

Maró, allergizáló, irritáló, a bőrön keresztül felszívódó vegyi anyagokkal
végzett munkák esetén

6. sz. Függelék

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
Általános, valamennyi munkaeszközre vonatkozó követelmény
12.§ A munkáltató köteles a munkavállalók munkavégzéséhez olyan
munkaeszközt rendelkezésükre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és
az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre
vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti – a
biztonságot és egészséget nem veszélyeztető – használatra.
13.§ A munkáltató, a munkaeszközök munkavállalók részére történő
kiválasztásánál figyelembe veszi a munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit,
a munkakörülményeket és a munkaeszköz használatának kockázatait.
14.§ Ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
körülményeit a munkaeszközök használata során nem lehet a munkavállalók
számára teljes mértékben biztosítani, a munkáltató biztonsági berendezések,
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egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti alkalmazásával a
kockázatokat minimálisra csökkenti.
15.§ A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak
biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt feleljen meg az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek.
16.§
(1) A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése érdekében a
munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és használni, hogy a mozgó elemek
között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve
előállított energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz,
illetve onnan elvezetésre.
(2) A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények
között szabad elvégezni, figyelemmel a gyártó által az üzemeltetési
dokumentációban meghatározott előírásokra.
(3) Azt a munkaeszközt, amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, megfelelő
berendezés alkalmazásával, illetve intézkedés megtételével e hatástól meg kell
védeni.
17.§
(1) A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
a) a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg
lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a
munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy
egyéb anyag munkakörnyezetbe történő kijutásától;
b) alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok
robbanásveszélyének megelőzésére;
c) mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható
legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók
védelme az áramütés ellen.
(2) Egyedi kockázatmegelőző intézkedés megtétele szükséges, ha a munkaeszközt
olyan magasban levő munkahelyen használják, ahol
a) közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a
szintkülönbségtől – olyan anyag van, ahol fennáll a belefulladás veszélye;
b) a munkaeszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogóról,
állványról vagy emelvényről történik;
c) a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítő munkahely 2 m felett
helyezkedik el.
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18.§
(1) A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével
lehet.
Ez vonatkozik
- az üzemszünet utáni újraindítás műveletére is, függetlenül attól, hogy az
üzemszünet milyen okból következett be;
- az üzemállapotok (pl. sebesség, nyomás) jelentős változására is akkor, ha az
újraindítás vagy az üzemállapotoknak a jelentős változása az érintett
személyekre nézve veszélyt jelent.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik arra az
esetre, ha a gép újra indítása, vagy a működési feltételek változása automatikus
ciklusok szabályos egymást követő ritmusának a következménye.
19.§
(1) A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező
kezelőelemmel kell ellátni. A kezelőelemeket lehetőleg a veszélyes téren kívül és
olyan módon kell elhelyezni, hogy működésük (ideértve a kezelő akaratától
független vagy váratlan működtetést is) ne jelentsen veszélyt.
(2) A munkaeszköz kezelőjének a fő kezelőhelyről egyértelműen látnia kell azt,
hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges,
automatikusan működő biztonsági jelzést (hangjelzést, illetőleg világító jelzést)
kell adni a munkaeszköz elindítása előtt. A vezérlőrendszernek, amely a
munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell
lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet.
Lehetővé kell tenni, hogy a kockázatnak kitett munkavállaló, illetve a
munkavégzés hatókörében tartózkodó kellő időben elkerülhesse, elháríthassa a
munkaeszköz elindítása, illetve leállítása által előidézett veszélyt.
20.§
(1) Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt
biztonságosan működteti, és biztosítja a munkaeszköz teljes leállítását.
(2) A munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a
várható üzemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti üzemeltetési kieséseket.
Minden kezelőhelyet el kell látni vészkikapcsoló berendezéssel, amely a
munkaeszköz részeit vagy egészét a veszély jellegétől függően leállítja úgy, hogy a
munkaeszköz biztonságos állapotba kerül. Amikor a munkaeszköz vagy annak
veszélyes részei leálltak, az érintett működtető egységek energiaellátását a
vezérlésnek meg kell szakítania.
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(3) A munkaeszközt – az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően – a veszélyeitől és
a rendes leálláshoz szükséges időtől függően el kell látni megfelelő számú
vészkikapcsoló berendezéssel.
(4) Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezés leállító
rendelkezésének (kapcsolójának) elsőbbsége legyen az indító rendelkezéssel
(kapcsolóval) szemben.
(5) A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a
kezelő (kezelők), továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek
könnyen elérhessék és veszélytelenül működtethessék.
21.§
(1) A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell látni a
veszély jellegének megfelelő védőberendezéssel.
(2) A gáz, gőz, aerosol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó
munkaeszközt el kell látni megfelelő felfogó, elvezető, illetve elszívó
berendezéssel a keletkezési helyen.
22.§
(1) Ha a munkavállalók védelme szükségessé teszi, a munkaeszközt vagy annak
részeit rögzítéssel vagy más módon stabilizálni kell.
(2) Ha a munkaeszköz törése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkavállalót,
megfelelő védőintézkedéseket kell tenni.
(3) A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely
elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes
tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely
a) stabil kialakítású;
b) nem okoz többletkockázatot;
c) nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;
d) a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;
e) nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;
f) lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek
elvégzését anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a
hozzáférést a munkavégzés területére korlátozza.
23.§ Munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területeket az
elvégzendő művelethez szükséges mértékben meg kell világítani.
24.§ A munkaeszköznek magas vagy igen alacsony hőmérsékletű részeit megfelelő
védelemmel kell ellátni az érintés vagy túlzott megközelítés ellen.
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25.§ A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges
egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által érthető jelöléssel,
illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó adatai, kezelőgombok magyar
nyelvű feliratai, piktogramok).
26.§
(1) Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad
végezni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni, vagy
biztosítani kell, hogy az ilyen műveletek a veszélyes téren kívül elvégezhetők
legyenek.
(2) A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel le
lehet választani az energiaforrásról. Az energia visszatérése, a visszakapcsolás
nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra.
27.§ A gépi meghajtású teher emelés- és mozgatás céljára kialakított
munkaeszközhöz megfelelő naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti
vizsgálatokat, az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét
rögzíteni kell.
28.§
(1) Biztosítani kell, hogy a munkavállalók biztonságosan bejuthassanak és
tartózkodhassanak minden olyan területen, amely szükséges a munkaeszközzel
történő munkavégzéshez.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszköz beállítása és
karbantartása során is.
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7. sz. Függelék

A gépjárművezetők munkaidejére vonatkozó szabályok
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény öt évvel ezelőtti módosítása
alapján a munkaviszonyban álló gépjárművezetők munkaidejére vonatkozó
szabályok jelentősen szigorodtak. Bevezetésre került a munkaidő mellett a
rendelkezésre állási idő fogalma, azaz: minden olyan idő, amely nem minősül
munkaidőnek és pihenőidőnek, valamint melynek során a munkavállalónak nem
kell a munkahelyén tartózkodnia, de készen kell állnia a jármű vezetésének
megkezdésére, folytatására, illetve egyéb munka elvégzésére. Rendelkezésre
állási idő különösen a kompon/vasúton szállított jármű kísérése, a
határátlépéshez és közlekedési korlátozásokhoz kötődő várakozási idő, illetve a
több vezetős járatokon a vezető mellett eltöltött idő. (A rendelkezésre állási
időre a személyi alapbér 40 %-a jár.) A munkáltatóknak a rendelkezésre állási
időről is nyilvántartást kell vezetniük.
A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, azonban hetente két
alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak
lehet. A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát, a kétheti vezetési idő a
90 órát.
Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell
tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre.
A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti
három alkalommal 9 órára csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő
felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás pihenő időre. Több fős személyzet
esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt kell
tartania.
A rendszeres heti pihenőidő 45 óra, amely kéthetente egyszer 24 órára
csökkenthető, amit azonban három héten belül kompenzálni kell.
A munkaidőkeret maximális hossza négy hónap (melyet kollektív szerződés hat
hónapban állapíthat meg), amelyen belül a heti munkaidő átlagban a 48 órát
nem haladhatja meg, esetenként pedig 60 óráig terjedhet. Ez utóbbi szabálytól
kollektív szerződés, illetve a 3820/85/EGK rendelet, vagy az AETR, továbbá
170

közösségi jogszabály térhet csak el, de a 48 órás átlagot be kell tartani. A
munkaidőmértékekbe a rendkívüli munkavégzés időtartamát is be kell számítani.
Ha a munkavállalónak több munkáltatónál áll fenn munkaviszonya, ezeket egybe
kell számítani és a munkavállaló köteles munkáltatóit a más munkáltatónál
végzett munkában töltött időről rendszeresen tájékoztatni, hogy a fenti
munkaidő mértékek betarthatóak legyenek.
A munkáltató köteles 12 órával a munkakezdés előtt a munkavállalót munkaidőbeosztásáról tájékoztatni, eltérő esetben a munkavégzés első 12 órája rendkívüli
munkavégzésnek minősül. Komoly munkavédelmi szabályt jelent, hogy az éjszakai
munkavégzés a 10 órát nem haladhatja meg, stb.
Mindezek ellenőrzésére a közlekedési hatóság jogosult és az ő feladata a
tachográf kártyák (gépjárművezetői, ellenőri, műhely és üzembentartói kártya)
kiadása és az ahhoz tartozó nyilvántartás vezetése is.
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