
1  ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI ISMERETEK 
 
8.1.1  MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 
 

Mi a munkavédelmi szabályozás tárgya? 
 
A munkavédelmi szabályozás tárgya az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés személyi, tárgyi, szervezési, eljárási, hatósági, intézményi stb. feltételeinek, 
kérdéskörének az általános, részletes, illetve helyi (munkahelyi) rendezése.  
 
A munkavédelmi törvény szerint a munkavédelem fogalma: a szervezett munkavégzésre 
vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi (munkahigiénés és/vagy foglalkozás-
egészségügyi) követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló 
törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása.  
 
A munkavédelem szakmai tartalmát illetően két nagy, egyenértékű területre tagozódik: a 
munkabiztonságra és a munkaegészségügyre. A munkaegészségügy szintén két területet ölel 
fel: a munkahigiénét, és a foglalkozás-egészségügyet. 
 
A munkabiztonság alatt a műszaki biztonsági, megelőzési követelményeket (tárgyi és 
személyi, magatartási feltételeket) értjük, amelyek célja a munkabalesetek megelőzése, tárgya 
pedig a veszély, a veszély/kockázat kezelése. 
 
A munkaegészségügy szakterülete az ártalom/kockázat meghatározása, csökkentése vagy 
megszüntetése, célja a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzése.  
 
A munkavédelmi törvény követelményrendszere, tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre 
vonatkozik.  
 
 
 

Mit jelent „a munkavédelemre vonatkozó szabályok” gyűjtőfogalom? 
 

A munkáltatónak működése során meg kell felelnie valamennyi munkavédelmi előírásnak és 
gondoskodnia kell, hogy a munkavállalók is betartsák az előírt szabályokat.  
A munkavédelmi előírások rendszere a következőképpen épül fel: 

a) Az alapvető szabályokat a munkavédelmi törvény foglalja össze. 
b) A részletes szabályok a Mvt. felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikai és 

munkaügyi miniszter és az egészségügyi miniszter által kiadott végrehajtási 
rendeletekben találhatók  [ilyen pl. a Mvt. egyes rendelkezéseiről szóló 
5/1993.(XII.26.) MüM rendelet]. 

c) Más külön jogszabályok is tartalmazhatnak munkavédelmi jellegű előírásokat [pl. 
az energiatörvények, eljárási törvények, munkajogszabályok, a foglalkozás-
egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII. 14.) Kormány rendelet]. 

d) Egyes veszélyes tevékenységekre az illetékes miniszterek szabályzatokat 
adhatnak ki (ilyen pl. a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, Emelőgép Biztonsági 
Szabályzat, összesen két tucat van). 

e) Elsősorban műszaki biztonsági előírásokat, határértékeket nemzeti szabványok 
tartalmaznak.  

 



Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltató rendelkezése (pl. 
munkavédelmi szabályzat, egyedi utasítás, mentési terv) is. 

 
A jogirodalom és gyakorlat munkavédelemre vonatkozó szabálynak tekinti a munkaeszközök 
műszaki dokumentációját (használati és kezelési tájékoztató, gépkönyv, kezelési utasítás, 
karbantartási utasítás stb.). 
 
A munkavédelemre vonatkozó szabályok fogalom alá tartozó előírások közös tulajdonsága, 
hogy megtartásuk kötelező, azaz jogi felelősség terheli a végrehajtásban érintett személyt.  
Teljesítésüket az állam is ellenőrzi, illetve megsértésük esetén belső vagy hatósági (bírósági) 
eljárásban megállapítják a felelősséget és az indokolt szankciót. Ez az összes érintett 
jogágban, meghatározott joghátrányok tekintetében érvényesül (munkajog, szabálysértési jog, 
büntetőjogi felelősség, a társadalombiztosítás ellátást visszakövetelő-megtagadó jogosítványai 
stb.).  
 
 

Mi a nemzeti szabvány szerepe a munkavédelmi követelmények között? 
 

A nemzeti szabvány – amely műszaki, technológiai megoldásokat, paramétereket, 
határértékeket stb. tartalmaz -  sajátos jogi természetű követelmény, hiszen általában 
önkéntes alkalmazású. Munkavédelmi jogszabály (elsősorban biztonsági szabályzat) 
hivatkozhat magyar nyelvű nemzeti szabványra: ez esetben a szabványnak megfelelés egyben 
a jogszabályi követelményeknek megfelelést jelenti és a szabványtól eltérő megoldás 
alkalmazásánál –vitás esetben- bizonyítani kell, hogy az alkalmazott megoldás kielégíti a 
jogszabály előírását. 
Természetesen a létesítő, üzemeltető alkalmazhat a szabványtól elkülönült más megoldást, de 
a jogszabályban előírt egyenértékű biztonsági, egészségvédelmi színvonalat biztosítania kell. 
Az eltérő megoldás megfelelőségét az alkalmazónak kell bizonyítania vitás esetben. Bár a 
nemzeti szabvány lehet angol nyelvű, un. „jóváhagyásos” is, a jogalkalmazói gyakorlatban a 
magyar nyelven kihirdetett szabványok tartoznak a munkavédelemre vonatkozó szabályok 
közé. 
 
 

Mi tartozik a munkáltatói rendelkezés körébe? 
 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 
megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató 
határozza meg. Ez lehet átfogó, szabályzatszerű (pl. munkavédelmi szabályzat), vagy egyedi 
szabályzat (pl. egyéni védőeszköz juttatás), utasítás, terv (pl. mentési terv), de lehet egyedi, 
alkalomszerű utasítás konkrét munkavégzésre vonatkozóan. Ide tartoznak a műszaki 
dokumentációk, amelyeket a munkáltató ad át a munkavállalónak (többnyire a gép műszaki 
dokumentációjaként pl. gépkönyv, használati tájékoztató) azzal, hogy az abban foglaltakat 
megtartani köteles. 

 
! Fontos szabály a munkáltatói rendelkezések, de általában a munkavédelemre vonatkozó 
szabályok közlésének körében, hogy a munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az 
általa értett nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés reá vonatkozó szabályait. Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem 
tudó munkavállaló dolgozik, a munkáltató a munkavállaló által értett nyelven is köteles 
biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat. 
 



 
Mi a műszaki dokumentáció? 
 

A munkavédelemre vonatkozó szabályok körében (mint a munkáltató rendelkezése a 
munkavégzés vonatkozásában) a műszaki dokumentáció alatt a rendeltetésszerű és 
biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó leírásokat, tájékoztatókat, utasításokat 
értjük, amelyeket a gyártó (forgalmazó) vagy az üzemeltető meghatároz, és megtartásuk 
kötelező a munkatevékenység (gépkezelés, technológiai művelet) során. A műszaki leírás 
mellett személyi feltételeket, egyéni védelmi módokat, fontos vizsgálati eljárásokat, 
karbantartási feladatokat, kezelési „parancsokat” tartalmaznak, ideértve a rendkívüli 
helyzetben követendő eljárásokat is. 
A műszaki dokumentáció lehet: gépkönyv, használati utasítás (rendszerint a 
gyártó/forgalmazó biztosítja), kezelési utasítás, karbantartási utasítás, technológiai utasítás, 
műveleti utasítás és nem utolsósorban minőségirányítási dokumentáció (pl. kézikönyv, 
eljárás) is.  

 
 
Mi a Munkavédelmi Szabályzat? 
 

A munkavédelmi szabályzat munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül, felelősséget 
megállapító norma. Kiadását egyeztetni kell a szakszervezettel, véleményeztetni az üzemi 
tanáccsal, és jóváhagyatni a munkavédelmi képviselettel. Elkészítése munkavédelmi 
szakismeretet igényel, ezért célszerű munkavédelmi szakemberrel (esetleg foglalkozás-
egészségügyi szolgálattal egyeztetve) előkészíttetni. 
A Szabályzatot ismertetni kell a munkavállalókkal, hatósági ellenőrzéskor be kell mutatni az 
ellenőrző szerveknek. 
 
Ha a munkáltatónál minőségirányítási rendszer működik, abba integrálható a 
munkavédelem irányítási rendszere is, pl. eljárási utasítás formájában vagy önálló rendszer-
elemként, aminek tartalmára vonatkozóan nemzeti szabvány ad útmutatást.  
 
 

Mi a következménye a munkavédelemre vonatkozó szabályok megszegésének? 
 

 
A munkáltató felelőssége három irányban érvényesül:  

a) a munkavállaló irányába: a munkáltató köteles az információ átadására, a 
védőeszközök biztosítására, a személyi feltételek megteremtésére, eljárási, 
szervezési és intézkedési feladatokra, továbbá általános kárfelelősséggel is tartozik 
a munkavállalónak, 

b) a hatóságok irányába: a munkáltató köteles tűrni a hatósági eljárást, segíteni az 
ellenőrzést és abban együtt kell működnie, végre kell hajtania a hatósági 
intézkedéseket, 

c) a külső személyek irányába: ide értve a munkavégzés hatókörében tartózkodó 
személyeket, akik kockázatnak lehetnek kitéve, vagy más munkáltatókat, amikor 
azokkal össze kell hangolniuk a munkavégzést a biztonság érdekében, továbbá 
azokat a személyeket, akiknek a munkáltató kárt okozott a munkavédelmi 
szabályok megszegésével. 

 
Vétkességi alapú a felelősség a mulasztó munkavállaló tekintetében, ha az gondatlanul vagy 
szándékosan szegi meg a szabályokat. A munkavállaló tehát felel a munkaadója irányában 



(kártérítés, munkabér kiesés a munkából hiányzás miatt, rendkívüli felmondás), az állam 
irányában (büntetőeljárás alá kerülés, szabálysértési felelősség, adott esetben nem részesül 
üzemi baleseti ellátásban, mivel balesete súlyos fegyelmezetlenség, pl. verekedés 
következménye). 
 
Szankciók: 

 
A felügyeletek munkavédelmi bírságot alkalmaznak az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a 
munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval 
szemben. A Mvt. szerint bírságolást megalapozó súlyos veszélyeztetésnek minősül  

a) a munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása; 
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása; 
c) a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása; 
d) a kockázatértékelés elmulasztása a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete 

szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetében; 
e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve 

hiánya; 
f) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel vagy veszélyes technológiai 

folyamatban végzett munka esetén a munkaköri alkalmasság esedékes orvosi vizsgálatának 
vagy az alkalmasságot megállapító orvosi véleménynek a hiánya is; 

g) a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása. 
 
A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet, és telephelyenként 
is kiszabható külön-külön is, ha azonos időben végzett ellenőrzés során ugyanazt a 
szabályszegést állapítja meg a felügyelet több telephelyen.  
A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján az 
illetékes területi szerv vezetője a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás 
személyi és tárgyi körülményeinek mérlegelésével szabja ki. A bírság kiszabásánál a 
hatóságok mérlegelik a veszélyeztetés mértékét és a szabályszegés körülményeit. A 
veszélyesség mértékének mérlegelésénél a súlyosság a fő szempont. 
 
 
 
 
 
 
 
  A MUNKÁLTATÓ KÖTELESSÉGEI 
 
Milyen általános követelményeket köteles a munkáltató figyelembe venni?  
 
A munkáltatónak együtt kell működnie a munkavállalókkal az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében. Az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles figyelembe venni 
- a veszélyek elkerülését, 
- a nem elkerülhető veszélyek értékelését, 
- a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdését, 
- az emberi tényezőket a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és a munkafolyamat 

megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés 



időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő 
beosztására, 

- a műszaki fejlődés eredményeit,  
- a veszélyes tényező kiváltásának lehetőségét kevésbé veszélyessel vagy nem veszélyes 

tényezővel), 
- olyan átfogó és egységes megelőzési stratégia kialakításának szükségességét, amely 

kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a 
szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására, 

- a kollektív műszaki védelemnek az egyéni védelemmel szembeni elsőbbségét, 
A munkáltató köteles a munkavállalókat megfelelő munkautasításokkal ellátni, különös 
tekintettel arra, hogy a munkavállaló az általa értett nyelven kapjon információt a 
munkavégzés szabályairól, ide értve az üzemeltetési dokumentációt és a veszélyt jelző, tiltó és 
tájékoztató feliratokat is. 
 
 
Melyek a munkáltató legfontosabb kötelességei? 
 
A munkáltató köteles:  
 
- az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 

munkabiztonsági és a munkaegészségügyi szaktevékenység ellátására megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező személyt biztosítani,  

  
- a szükséges tájékoztatást és utasításokat kellő időben megadni a munkavállalónak,  
 
- a szükséges tájékoztatást megadni a munkavédelmi szakembernek, foglalkozás-

egészségügyi szolgálatnak, munkavédelmi képviselőnek, 
 
- a munkavédelmi képviselő választást lebonyolítását megszerveznie, a szükséges 

feltételeket biztosítania, 
 
- ha a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak száma kevesebb 50 főnél és nem 

került sor munkavédelmi képviselő választásra, a munkavállalókkal illetve munkavédelmi 
képviselőikkel tanácskozni, elsősorban a következő kérdésekben: a munkavédelmi 
feladatokat ellátó személy kijelölése-foglalkoztatása és tevékenysége, a munkavédelmi 
információk biztosítása és a munkavédelmi oktatás szervezése. A munkáltatónak 
munkavédelmi kérdésben intézkedésre jogosult személlyel kell képviseltetnie magát a 
tanácskozáson, 

 
- paritásos munkavédelmi testületet szervezni és működtetni, ha a szervezett 

munkavégzés keretében foglalkoztatottak száma eléri az ötven főt. A testületben egyenlő 
számban vegyenek részt a munkáltató és a munkavállalók képviselői. A munkáltatónak 
döntésre jogosult vezető állású személyt és a munkavédelmi feladatokat ellátó személyt 
delegálnia kell a testületbe. A testületnek legalább évente egyszer értékelnie kell a 
munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, 

 
- rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket, 

 



- a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek 
figyelembe vételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére, 

 
- új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve 

munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható 
következményeit; őket tájékoztatni arról, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos munkáltatót 
terhelő feladatokat ki látja el, 

 
- tájékoztatni a munkabiztonsági szakembert és a foglakozás-egészségügyi szolgálatot, 

valamint a munkavédelmi képviselőt a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések 
tapasztalatairól a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és 
bejelentéséről, valamint a hatósági ellenőrzések megállapításairól, 

- intézkedni arról, hogy a munkavállalók tájékoztatást kapjanak a munkahelyen fellépő 
súlyos és közvetlen veszélyeztetésről, beszüntessék a munkát és haladéktalanul 
biztonságos helyre távozzanak, 

 
- a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munkavégzés biztonságával kapcsolatos 

bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, 
  
- intézkedni arról, hogy szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési 

és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a 
kapcsolatot a külső szolgálatokkal, szervekkel, 

 
- intézkedni veszélyhelyzet esetére, különösen a kiürítés módjára valamint arra, hogy 

legyenek kijelölt és felkészített személyek a védelmi-veszélyelhárítási feladatok ellátására, 
álljanak rendelkezésükre a feladatuk biztonságos ellátásához szükséges egyéni 
védőeszközök, 

 
- munkabaleset és foglalkozási megbetegedés esetén az előírásoknak megfelelően eljárni, 
 
- biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő 

higiénés állapotukat, a szükséges tisztításukat, karbantartásukat, pótlásukat, 
 
- a változó körülményekhez igazodóan megtenni a szükséges intézkedéseket a 

munkakörülmények javítására, 
 
- a nemdohányzók védelme érdekében megfelelő légcserével kialakított dohányzóhelyek 

(-helyiségek) kijelöléséről. 
 
 
 
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek: 

 
– a munkavédelmi üzembe helyezés során (ideértve az újraindítás, áttelepítés esetét is) a 
munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése;  
– a munkahelyi kockázatértékelés elvégzése;  
– egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének szabályozása.  
 

Munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységek:  
 



– soron kívüli ellenőrzés (pl. munkaeszköz, egyéni védőeszköz rendellenessége 
esetén);  
– a megelőzési stratégia (munkabiztonsági, azaz műszaki, illetve a munkaegészségügyi 
szakmai tartalmának önálló) kialakítása. 

 
Kizárólag munkabiztonsági szaktevékenységek:  

 
– az időszakos biztonsági felülvizsgálat (az alapképzettségnek a vizsgált berendezés 
jellegéhez, típusához viszonyítva szakirányúnak kell lennie);  
– a súlyos munkabaleset kivizsgálása, valamint az olyan  
– munkaeszköz, illetve technológia által okozott munkabaleset kivizsgálása, amely 
kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más 
egészségkárosodását okozta,  
– a robbanásvédelmi vizsgálat és dokumentáció elkészítése (tűzvédelmi képesítéssel 
kombinálva),  
– biztonsági és egészségvédelmi koordinátor feladatainak ellátása az építési 
folyamatokban. 

- a nem veszélyes munkaeszközök esetén az ismételt használatba vételt megelőző 
vizsgálat elvégzése [ld. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 6. §]. 

 
 
 
A MUNKAVÁLLALÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 
 
Melyek a munkavállalók alapvető munkavédelmi kötelességei? 
 
A munkavállalók lényeges munkavédelmi kötelezettségeit két törvény, a Mt. és a Mvt. 
szabályozza. Az Mt. „A munkavégzés szabályai” fejezete –munkavédelmi jellegű- 
munkáltatói kötelezettségeket fogalmaz meg a munkavégzéssel kapcsolatosan. Eszerint a 
munkavállaló köteles 

a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a 
munkaidejét munkában tölteni. A munkára képes állapot megítélésénél figyelembe 
kell venni, hogy a munkavállaló rendelkezik-e a munkája biztonságos 
elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, 

b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó 
szabályok, előírások és utasítások szerint végezni, 

c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában 
olyan magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, munkáját ne zavarja,… 

d) a munkaviszonyban vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben 
megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat –a 
törvényes munkaidőn belül- elvégezni. 

 
A munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 
összefüggő kötelezettségeit részletesen a Mvt. 60. §-a szabályozza.  
Eszerint a munkavállaló csak  

a) a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban (kipihenten, alkoholtól, 
pszichotrop anyag és gyógyszer hatásától mentesen),  

b) a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával (ezen nem csak 
az írásos belső szabályozás, hanem a munkahelyen elhelyezett feliratok és a 
munkát irányító személy szóbeli utasításai is értendők),  



c) a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát,  
d) a munkatársaival együtt kell működnie, és  
e) saját vagy más személy egészségét és testi épségét nem veszélyeztető módon kell 

végeznie a munkáját.  
 
Továbbá a munkavállaló köteles 
 
- a munkavédelmi feladatokat ellátó személlyel és a foglalkozás- egészségügyi szolgálattal 

együttműködni, 
- a munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne 

veszélyeztesse, 
-    a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon 

meggyőződni (az erre vonatkozó utasítás előírásai szerint, ha ilyen van), azt a 
rendeltetésnek megfelelően és a munkáltató utasítása (kezelési utasítás) szerint használni, 
a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni (karbantartási utasítás 
szerint). A rendelkezés lényeges eleme az elvárhatóság, ami a munkavégzéshez szükséges 
ismeretek meglétét feltételezi. A munkaeszközök tekintetében a szükséges ismeretek 
forrása a gyártói (forgalmazói) dokumentáció (használati utasítás, gépkönyv), amelynek 
követése az üzemeltető munkáltatónak is érdeke a garancia megtartása és a biztonságos 
használat miatt. Egy-egy munkafolyamatra, munkaeszközre vonatkozóan a munkáltató 
saját hatáskörben is kiadhat utasításokat (technológiai, kezelési, karbantartási, műveleti), 
célszerűen a gyártói dokumentáció alapul vételével, de kiegészítve azt a helyi 
sajátosságokból adódó intézkedésekkel. A munkavállalónak a munkaeszközön elhelyezett  
figyelmeztető feliratokat is követnie kell. A feliratok jelentőségét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az egyes gépekre kidolgozott harmonizált nemzeti szabványok már 
következetesen előírják, hogy a rendeltetésszerű használat mellett lehetséges veszélyekre, 
tiltásra vonatkozóan feliratokat kell elhelyezni a gépen a kezelőtérben, illetve a 
veszélyforrásnál, 

- a számára kiadott egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és tőle 
elvárható módon azt tisztítani. A Mvt. és a végrehajtására kiadott 65/1999.(XII.22.) EüM 
rendelet kötelezi a munkáltatót arra, hogy –a munkavégzés kockázataira figyelemmel- a 
szükséges egyéni védőeszközökkel ellássa a munkavállalót, továbbá gondoskodjék azok 
tisztításáról, karbantartásáról, javításáról, szükség esetén cseréjéről. Az egyéni védőeszköz 
védőképességére vonatkozó és a  rendeltetésszerű használathoz szükséges ismereteket a 
munkavédelmi oktatás, illetve nagy értékű, bonyolult védőeszköznél a betanítás során 
szerzi meg a munkavállaló, amelyeket köteles követni. A juttatás belső rendjében kell 
meghatározni azokat az egyszerűbb karbantartási, tisztítási feladatokat, amelyek elvégzése 
ésszerűen a munkavállalótól várható el, egyuttal biztosítani is kell számára azokat az 
eszközöket, amelyek ehhez szükségesek, 

- a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni. 
      Külön munkáltatói rendelkezés hiányában, a munkavállalónak olyan ruházatot kell 

viselnie a munkahelyen, amely a munkafeladatot tekintve munkavédelmi szempontból is 
elfogadható (különös figyelemmel a lábbelire), 

- a munkaterületen a rendet, a fegyelmet és a tisztaságot megtartani. Ez a három tényező 
fontos elemei a biztonságos munkakörülmények „humán” oldalának, hiányuk számos 
munkabalesetnél játszott szerepet, 

-    a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani (munkavédelmi 
oktatás, betanítás során) és azokat a munkavégzés során alkalmazni. A munkavégzéshez 
szükséges ismeretek fontos forrásai a munkáltató által kiadott munkautasítások. Az 
ismeretek megszerzésének további forrásai a betanítás, a képzés és a munkavédelmi 
oktatás, 



-    a részére előírt orvosi, meghatározott körben pályaalkalmassági vizsgálatokon részt venni. 
Ezen vizsgálatok rendjét a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet részletesen szabályozza. A 
rendelet 16. §-a kimondja, hogy az a munkavállaló, aki az előzetes, időszakos, soron 
kívüli munkaköri vizsgálatokon, illetve a személyi higiénés alkalmassági vizsgálatokon 
nem vett részt, vagy alkalmatlan minősítést kapott, az adott munkakörben nem 
foglalkoztatható, tevékenységet nem folytathat, 

-  a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a 
rendellenességet, üzemzavart a tőle elvárható módon megszüntetni vagy erre intézkedést 
kérni a felettesétől. A munkahelyen keletkező veszélyekről való azonnali tájékoztatási 
kötelezettség nemcsak a munkáltatót terheli (ld. a 42. § d) pontját), hanem a munkavállaló 
által is teljesítendő követelményként jelenik meg. Amennyiben e kötelezettség nem 
terhelné kölcsönösen a munkahelyen tevékenykedő valamennyi felet, úgy a veszélyről, 
ártalomról, üzemzavarról stb. történő – az intézkedésre jogosultat vagy a veszélyeztetettet 
illető – tájékoztatás elmaradása, késedelme a szükséges munkavédelmi intézkedések 
késedelmével, hatékonysága csökkenésével és így az egészség és biztonság követelménye 
csorbulásával járna. A törvény szabályozása kinyilvánítja a munkavállalónak a 
rendellenesség, üzemzavar megszüntetésére irányuló kötelezettségét is. Az ilyen 
kötelezettség teljesítése mindig konkrét esetben, nevesített – a rendellenesség keletkezési 
helyén tartózkodó – adott munkavállalót terheli, azonban az egyes munkavállalók 
szakképesítése, szakmai felkészültsége, életkora, testi-lelki adottságai, stb. természetesen 
egymástól lényegesen eltérő lehet. Ezen – az előírt feladat teljesítésének minőségére és 
eredményére kiható - eltéréseket veszi figyelembe a törvény a kötelezettségnek az ilyen 
helyzetben eljárni köteles munkavállalótól elvárható teljesítése előírásával, 

- a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. Az esemény észlelését azonnal követő 
jelentés teremti meg a gyors intézkedés lehetőségét, amellyel adott esetben további 
balesetek és a veszélyeztetés kiterjedése megelőzhető, illetve a gyors orvosi beavatkozás a 
súlyosan sérült személy életét mentheti meg. 

 
A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a 
biztonsági berendezéseket. A munkabalesetek kivizsgálása során számos esetben 
megállapították, hogy kényelmi szempontból, vagy teljesítménykényszer által vezérelve a 
gépkezelő kiiktatta, hatástalanította a gép biztonsági berendezését, aminek következtében 
súlyos munkabaleset következett be. Tipikus példa erre a veszélyes cselekedetre a 
hidegalakító szerszámgépeknél gyakran alkalmazott kétkezes indítók „kiékelése”, amely 
lehetőséget adott arra, hogy a gépkezelő egyik keze a ciklusindítás alatt felszabaduljon és 
benyúljon a szerszámtérbe a formázott munkadarabért, lerövidítve ezzel a műveleti időt. 
 
Melyek a munkavállalók jogai? 
 
A munkavállaló jogosult arra, hogy megkövetelje a munkáltatótól az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések meghozatalát.  
 
A munkavállaló megkövetelheti a munkáltatótól azt is, hogy az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, információt, betanulási lehetőséget 
kapja meg.   
Továbbá jogosult megkövetelni a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges 
felszereléseket, munka- és védőeszközöket, az előírt védőitalt, tisztálkodó szereket és 
tisztálkodási lehetőséget. 
 



A munkavállaló felléphet az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
körülményeinek megvalósítása érdekében. Ezért, továbbá a munkáltató vélt mulasztása miatt 
tett bejelentéséért (pl. az ÁNTSZ városi intézetének tett bejelentésért) hátrányt nem 
szenvedhet a munkáltatótól. Ez a védelem egyúttal megilleti a munkabiztonsági 
szaktevékenységet ellátó személyt és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot is. 
 
A munkavállaló jogosult (de nem köteles) megtagadni a munkavégzést, ha azzal saját életét, 
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, továbbá köteles 
megtagadni olyan munkáltatói utasítás végrehajtását is, amellyel másokat veszélyeztetne 
súlyosan. Közvetlen és súlyos veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges 
védőberendezések, egyéni védőeszközök hiánya vagy működésképtelensége. 
 
Az Mvt. módosított 62. §-a kimondja, hogy a munkavállalót nem érheti hátrány a 
munkavégzés munkavédelmi követelményeinek érvényre juttatása érdekében tett fellépéséért, 
illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszeműen tett bejelentéséért, továbbá biztosítja a 
munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó munkavállaló mellett a munkaegészségügyi 
szaktevékenység feladatait végző munkavállaló védelmét is, amelyet a munkáltató mellett 
praktikusan a vitás esetekben eljáró szerveknek kell hangsúlyosan értékelni. 
 
 
 
 
8.1.5  SZEMÉLYI FELTÉTELEK 
 
Ki és milyen módon dönt a munkavállaló munkaköri alkalmasságáról? 
 
A munkavállalónak az előírt orvosi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton részt kell vennie.  
 
A munkaköri, szakmai és a személyi alkalmassági vizsgálatok rendjét a 33/1998. (VI. 24.) 
NM rendelet részletesen szabályozza. A rendelet szerint a munkaköri és a szakmai 
alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló, a 
hallgató, a munkanélküli 
a) igénybevétele (a munkavégzésből és a munkakörnyezet hatásaiból eredően) egészségét, 
testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, nem befolyásolja-e egészségi állapotát 
kedvezőtlenül, nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását; 
b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma 
elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt; 
c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban 
történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e 
mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben; 
d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 
állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott 
munkaképességű; 
e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a 
választott szakmában; 
f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres 
foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel; 
g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az 
adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására. 
 



A személyi higiénés alkalmasság vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a munkát végző 
személy egészségi állapota - a tevékenység gyakorlása esetén - a járványügyi szempontból 
kiemelt jelentőségű munkaterületeken nem veszélyezteti-e mások egészségét, folytathat-e 
tevékenységet az adott munkaterületen. 
 
A munkavállaló munkaköri alkalmasságát a foglalkozás-egészségügyi orvosnak vizsgálnia 
és értékelnie kell. A munkaköri alkalmassági vizsgálat lehet 

- előzetes vizsgálat (a foglalkoztatás előtt), 
- időszakos (jogszabály írhatja elő egyes munkakörökben), 
- soron kívüli. 

 
A munkavállalóknál előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni 
- a munkavégzés megkezdését megelőzően; 
- a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha a munkavállaló 
fizikai munkát végez, ha fiatalkorú, vagy ha a nem fizikai munkakörben dolgozó 
munkavállaló új munkakörbe kerül, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb  vagy eltérő 
jellegű megterhelésnek lesz kitéve; 
- bizonyos kivételekkel a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén, a 
kiutazás előtt, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez, vagy 
ha a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a 
munkavállalóra, illetve ha a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa azt szükségesnek 
tartja. 
 
 
Előzetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a tevékenység gyakorlásának 
megkezdése előtt kell végezni.  
 
A munkavégzésből adódó terhelés az egészségi állapotban változást okozhat (erre az egyéni 
élettani adottságok is befolyással vannak), ezért szükség van a szervezett munkavégzés 
keretében foglalkoztatottak munkaköri alkalmasságának ismételt, időszakos véleményezésére. 
Az időszakos vizsgálatokat a következő ciklusidőkkel kell elvégezni (ciklusidőt a vizsgáló 
orvos rövidítheti): 
a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente, 
b) az idősödő munkavállalónál évente, 
c) a rendelet 3. számú melléklete szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 
munkavállalóknál a mellékletben meghatározott gyakorisággal, biológiai monitorozással 
kiegészítve, 
d) a rendelet 4. számú melléklete szerinti, fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben 
foglalkozatott munkavállalónál a mellékletben szereplő gyakorisággal, 
e) a rendelet 5. számú melléklete szerinti fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál 
kétévente, 
f) a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett, a rendelet 6. számú melléklete szerinti 
munkavállalóknál évente, 
g) a külön jogszabály szerinti korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkozatott 
munkavállalónál,  
h) külföldi munkavégzés esetén az a)-f) pontok hatálya alá tartozó munkavállalónál külföldön, 
vagy átmeneti itthon-tartózkodása alkalmával, illetve hazalátogatásakor, legfeljebb évente, 
i) a külön jogszabály szerinti biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalónál, továbbá az 
1. sz. mellékletben szereplő munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve tevékenységet 
végző személyeknél évente. 
 



Soron kívüli munkaköri vagy szakmai alkalmassági vizsgálatot a következő esetekben 
kell végezni: 
a) ha a munkavállaló, a tanuló vagy a hallgató, illetve a munkanélküli egészségi állapotában 
olyan változás következett be, amely miatt feltételezhető, hogy már nem alkalmas az adott 
munkakör betöltésére, illetve a szakma elsajátítására, gyakorlására 
b) ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló, a tanuló 
vagy a hallgató a Nyilatkozatban felsorolt tüneteket észleli önmagán, vagy a vele közös 
háztartásban élőkön; 
c) ha heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy 
ismétlődő munkabaleset következett be, azt követően; 
d) a heveny foglalkozási megbetegedésen kívül a munkavállaló, tanuló vagy hallgató olyan 
rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 
30 napos keresőképtelenséget követően, valamint a 61/1999.(XII.1.) EüM rendelet szerinti 3. 
vagy 4. csoportba tartozó biológiai tényezők hatásának kitett munkavállaló esetén a 10 napot 
meghaladó keresőképtelenséget követően; 
e) ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved; 
f) ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan 
szünetel. 
 
Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot akkor kell végezni, ha a 
munkavállaló sárgaság, hasmenés, hányás, láz, torokgyulladás, bőrkiütés és egyéb 
bőrelváltozás, váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás bármelyikét észleli önmagán, vagy 
a vele közös háztartásban élőkön. 
 
A soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti a foglalkozás-egészségügyi orvos, 
az iskolaorvos, a háziorvos, illetve a kezelőorvos minden olyan heveny vagy idült betegség 
után, amely a munkavállaló, illetve a munkát végző személy munkaalkalmasságát 
befolyásolhatja, továbbá az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
városi (fővárosi kerületi) intézetének tisztiorvosa, a munkáltató, a szakképző és felsőoktatási 
intézmény vezetője, a munkaügyi központ, valamint a munkavállaló, a munkát végző 
személy, a tanuló vagy a hallgató. 
 
Az orvosi vizsgálatok egyes esetekben záróvizsgálattal egészülnek ki. 
Továbbá jogszabály azt is előírhatja, hogy az alkalmassági vizsgálaton túlmenően egyes 
munkakörök betöltéséhez pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges. A munkáltató azonban 
saját hatáskörben –figyelemmel a sajátos munkaköri (diszpécser, erőművi vezérlőtermi 
szolgálattevő, forgalomirányító stb.) feladatokra- dönthet úgy, hogy a foglalkoztatást 
pályaalkalmassági vizsgálathoz köti.  
 
A munkaköri alkalmassági és záró vizsgálatot a munkáltatónak kell kérnie a foglalkozás-
egészségügyi orvostól (szolgálattól). Azt a személyt, aki „nem alkalmas” minősítést kapott, 
vagy nem vett részt a kötelező vizsgálaton, a munkáltató nem foglalkoztathatja. 
 
Emellett a szabálysértési jogszabály [ld. 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 103. §-t]. 
kimondja, hogy aki a jogszabályban előírt orvosi vizsgálaton nem vesz részt, vagy a 
vizsgálaton alkalmatlannak nyilvánították és a munkáját ennek ellenére folytatja, ötvenezer 
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt az eljárás az ÁNTSZ, a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség, a bányafelügyelet, továbbá a munkavédelmi és munkaügyi 
felügyelő hatáskörébe is tartozik. 
 



A sérülékeny csoportra vonatkozó különös szabályokat egyes munkaegészségügyi 
jogszabályok, pl. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, illetve egyes nemzeti 
szabványok tartalmazzák. 
 
Milyen munkával bízhatja meg a munkáltató a munkavállalót? 
 
A személyi feltételek biztosításáról a 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet rendelkezik részletesen. 
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy  
– a munkavállalója csak olyan munkát végezzen, amelynek ellátására egészségileg alkalmas 
(erről előzetes, egyes munkakörökben időszakos orvosi illetve pályaalkalmassági vizsgálat 
dönt),  
– és rendelkezzék a biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és 
gyakorlattal.  
A balesetek elkerüléséhez lényeges, hogy  
– a munkát elegendő számú munkavállalóra bízzák,  
– munkavállaló egyedül veszélyes munkafolyamatot ne végezzen,  
– és a munkavégzésnél mindig legyen kijelölt irányító.  
Különös figyelemmel kell lenni a szakmai képzettség meglétére (egyes tevékenységek csak 
adott szakképzettséggel illetve gyakorlattal végezhetők), a veszélyes munkafolyamatok 
biztonságos elvégzésének oktatására, valamint arra, hogy a nők és a fiatalkorúak 
foglalkoztatása az egészségüket illetve fejlődésüket ne befolyásolja károsan. [ld. különösen a 
munkaköri, a szakmai, illetve a személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet 8., 9. és 9/A mellékleteit] 
 
 
8.1.6 LÉTESÍTÉS 
 
Milyen általános munkavédelmi követelményeket kell érvényesíteni a létesítéskor? 
 
A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük. A létesítésben 
közreműködőknek (tervezőnek, kivitelezőnek) külön-külön írásban kell nyilatkozniuk arról, 
hogy a saját illetékességi körükön belül releváns munkavédelmi követelményeket, illetve ezek 
hiányában az adott technikai színvonal mellett elvárható műszaki követelményeket 
megtartották. A nyilatkozatban célszerű feltüntetni a nyilatkozatot adó Pl. tervező) és vevő 
(megbízó) azonosító adatait, a megbízás tárgyát, a különös szerződési feltételeket, a 
teljesítésnél figyelembe vett munkavédelmi követelményeket, a figyelembe vett 
dokumentumok azonosító adatait, végezetül egy határozott nyilatkozatot arról, hogy a 
teljesítés teljes mértékben megfelel a hatályos munkavédelmi előírásoknak. 
A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése 
során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. 
 
Ha olyan munkahelyet létesítenek, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos 
munkavállalókat szándékoznak foglalkoztatni, a fizikai környezetet illeszteni kell a 
fogyatékos, mozgáskorlátozott testének megváltozott tulajdonságaihoz. 
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8.1.7  ÜZEMBE HELYEZÉS 
 
Mikor kell munkavédelmi üzembe helyezést tartani? 
 
Az üzemeltető munkáltató köteles  a veszélyes 

- létesítmény,  
- munkahely,  
- munkaeszköz,  
- technológia üzemeltetését írásban elrendelni.  

Ez az eljárás az un. munkavédelmi üzembe helyezés, amely két lépésből áll: az első lépés 
egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése az üzembe helyezés tárgyán, a 
második lépés az üzembehelyezés írásban elrendelése. A munkáltató a veszélyes 
munkaeszközt, technológiát próba vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 napig (ha külön 
jogszabály mást nem állapít meg) üzemeltetheti, a munkavédelmi üzembe helyezést 
megelőzően. 
 
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes 
munkaeszközök (helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk, járműürítés és -mozgatás 
helyszíni összeszerelésű különleges berendezései) üzembe helyezésének feltétele továbbá az 
adott munkaeszköz megfelelőség-vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, 
akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv. 
 
A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a  munkavédelmi szempontú 
előzetes vizsgálathoz előírtakat kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia 
újraindítása, áttelepítése esetén is. 
 
Mi tekinthető veszélyes munkaeszköznek? 
 
A veszélyesnek minősítés általában a munkáltató hatásköre, amihez támpontot adnak 
egyrészt egyes jogszabályi előírások, másrészt a munkáltatónak támaszkodnia kell a saját 
működési körében elvégzett kockázatértékelés eredményeire és a káros események 



(munkabaleset, kvázi baleset üzemzavar) kivizsgálásának eredményeire, illetve a gyakorlati 
tapasztalatokra.  
 
Veszélyes munkaeszköznek minősülnek 
- az olyan munkaeszközök, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő 
védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve. Ez azt jelenti, hogy a veszélyes 
gépnek vannak olyan veszélyforrásai, amelyekkel a munkavállaló kapcsolatba kerülhet a 
munkavégzés során és a gyártó nem alkalmazott olyan védelmet (mert az nem volt ésszerű 
módon megoldható, vagy a működési elvből adódóan nem volt lehetséges), amely a 
veszélyforrást hatálytalanítaná vagy a kockázatot olyan mértékűre redukálná, amely már nem 
tekinthető súlyos károsító hatásnak. Lényeg tehát a gyártó által alkalmazott védelem 
mellett megmaradó veszélyeztetésben van, amely ellen adott esetben pl. hatásos lehet 
megfelelő egyéni védőeszköz használata. Egy adott gép veszélyesnek besorolása bizonyos 
mértékben szubjektív döntés, amit a munkáltatónak felelőssége tudatában kell megtennie, 
elsősorban a munkahelyi kockázatértékelés eredményei alapján; 
- a 11/2002.(XII.28.) FMM rendeletben meghatározott munkaeszközök, 
- a hatósági felügyelet alá tartozó munkaeszközök (pl. felvonó, gázpalack, nyomástartó 
berendezés). 
 
 
Mik a feltételei a munkavédelmi üzembe helyezésnek? 
 
A munkavédelmi üzembe helyezésnek egy munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálaton 
kell alapulnia, amelynek célja annak megállapítása, hogy a vizsgált munkaeszköz megfelel-e a 
rá vonatkozó biztonsági követelményeknek és a használatakor teljesülnek-e az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei (személyi, tárgyi, szervezési, 
környezeti). A munkaeszközöket szem előtt tartva világosan látható, hogy a munkavédelmi 
szempontú előzetes vizsgálat nem csak magára a munkaeszközre, annak kialakítására, 
védőberendezéseinek meglétére és működésére kell kiterjednie, hanem az üzemelő 
munkaeszközre, gépre. Az üzemeltetés körülményeihez tartozik  
- a telepítés, a működtetésből a munkakörnyezetet érő terhelés (zaj, sugárzás, hőmérséklet, 
anyagkibocsátás),  
- az energiaellátó rendszerre csatlakozás és a leválasztás módja,  
- a kezelőhely kialakítása és a kezelés ergonómiai megfelelősége (pl. megvilágítás, kezelési 
testhelyzet, jelzőelemek láthatósága), valamint a biztonságos kezeléshez szükséges feliratok, 
segédeszközök megléte,  
- a karbantarthatóság (pl. megjelöltek-e a nagy tömegű géprészek emelési helyeit vagy 
megvannak-e az emelőfülek ezeken a géprészeken).  
 
A vizsgálatnak ki kell terjednie a kezelés és a karbantartás személyi feltételeire, továbbá a gép 
kezelésének, kiszolgálásának módjára is. Hangsúlyt kell helyezni a munkaeszközre vonatkozó 
dokumentumok meglétének az ellenőrzésére is, úgy mint 
- a létesítést végzők nyilatkozatainak a meglétére. Egy egyszerű felépítésű gépnél, pl. egy 
faipari szalagfűrészgépnél ez nem szükséges. Azonban mindig szem előtt kell tartani azt, 
hogy a gép veszélyesnek minősítése annak a munkáltatónak a feladata, aki azt használja: ezért 
az összetett, több berendezésből felépített gépeknél, gépsoroknál, melyeket a munkáltató 
veszélyesnek minősített, szükség lehet a tervezői, kivitelezői nyilatkozat ellenőrzésére, mivel 
a telepítés önálló tervezést és kivitelezést igényelhet (statikai szerkezetek, kiszolgáló emelő- 
és szállítógépek, aknák stb.), 
- mérési eredmények meglétére, amennyiben mérés szükséges a megfelelés igazolásához. 
Számos gépnél a működésből eredő zaj terheli a munkakörnyezetet. Bár a gyártó köteles 



megadni a gép saját hangnyomásszintjét, az nem elegendő a munkakörnyezeti zajterhelés 
megítéléséhez, hanem el kell végezni a helyszínen a zaj mérését. Szükséges lehet az elszívás 
megfelelőségének méréssel történő ellenőrzésére is: pl. a faipari gépek harmonizált 
szabványai megadják a kívánatos forgácselszívási légsebesség értékeket, amelyek teljesülését 
a helyszínen méréssel ellenőrizni kell. Szükség lehet egyéb mérésekre is, pl. elektrosztatikai, 
megvilágítási, hőmérséklet stb. mérésekre is, 
- a gyártói megfelelőségi nyilatkozatok megfelelőségi tanúsítványok meglétére. A 
11/2002.(XII.28.) FMM rendelet előírja, hogy a helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású 
daruk és a járműürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései üzembe 
helyezésének feltétele –a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálaton túlmenően- a 
munkaeszköz vizsgálatán alapuló megfelelőségi tanúsítvány megléte is, amit értelemszerűen a 
vizsgálatnál ellenőrizni kell,  
- a hatósági engedélyek meglétére, ha a gép egy berendezése hatósági felügyelet alá tartozik 
(pl. egy nyomástartó edény), 
- a kezeléshez, karbantartáshoz szükséges utasítások meglétére. A gyártó köteles használati 
utasítást adni a géphez, ami az üzemeltetőnek szól. A kezelést, karbantartást végző személyek 
részére célszerűen külön kezelési, karbantartási utasítást kell készíteni a használati utasítás 
alapján, amelyben a személyek feladatait és felelősségüket pontosan meg kell határozni, az 
üzemeltetés helyének és körülményeinek figyelembe vételével. Ha az üzemeltető 
minőségügyi rendszert alkalmaz, ezek az utasítások a minőségügyi rendszerdokumentáció 
részei lehetnek. 
 
A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzését dokumentálni kell, aminek célszerű 
formája egy vizsgálati jegyzőkönyv. 
Mivel a gépek üzemeltetésének kihatásai a munkavédelem mindkét szakterületét, a 
munkabiztonságot és a foglalkozás-egészségügyet egyaránt érintik, a munkavédelmi 
szempontú előzetes vizsgálat elvégzését a törvény 21. § (3) szakasza munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenységnek nyilvánítja, ami azt jelenti, hogy 

- a vizsgálatot csak ezen szaktevékenység végzésére jogosult személyek végezhetik, 
- a vizsgálatban mindkét szakterület képviselőinek részt kell venniük és a vizsgálatban 

együtt kell működniük.  
 
A munkaeszköz (gép) leállítást követő újraindítása (pl. nagyjavítás után), valamint 
áttelepítése esetén az üzembe helyezést ugyancsak munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálatnak kell megelőznie. Mivel ekkor egy ismételt üzembe helyezésről van szó, a 
gyártói megfelelőség tanúsítás iratait ellenőrizni nem szükséges (de az iratok pontos 
megnevezését és azonosító jelzeteit rögzíteni kell!), egyébként ugyanazokat a vizsgálatokat 
kell elvégezni, mint az első üzembe helyezéskor. Nem szabad megfeledkezni a működtetéshez 
szükséges utasítások meglétének és tartalmának ellenőrzéséről: áttelepítés esetén az új 
telepítési hely miatt szükség lehet a kezelési utasítás módosítására, újraindításnál pedig a pl. 
karbantartási utasítás igényelhet módosítást. El kell végezni valamennyi, az első üzembe 
helyezésnél elvégzett mérést is. 
 
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról is, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak 
kezelője használja. Itt a feladat-meghatározás, kitanítás mellett műszaki intézkedésre is 
szükség van, pl. kulcs, személyi kód kiadására, amelyek nélkül a berendezés működtetése 
nem lehetséges. A munkáltatónak a javítás, átalakítás, karbantartás elvégzésével ugyancsak 
meg kell bíznia személy(eke)t, aki(ke)t a feladat megfelelő minőségű, biztonságos 
elvégzésére külön oktatásban kell részesíteni.  
 
 



Milyen munkavédelmi előírásokat kell figyelembe venni a munkavédelmi szempontú 
előzetes vizsgálatnál? 
 
A munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés 
időpontjában hatályos munkavédelmi előírásokat kell kielégítenie. 
 
 
Lehet-e üzemeltetni a veszélyes munkaeszközt, technológiát a munkavédelmi üzembe 
helyezés előtt? 
 
Veszélyes munkaeszközt, technológiát annak munkavédelmi üzembe helyezéséig az 
üzemeltető munkáltató próba- vagy kísérleti jelleggel legfeljebb 180 nap időtartamra 
üzemeltetheti, de jogszabály ezt a lehetőséget kizárhatja. 
 
 
8.1.8  IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT 
 
Mit kell időszakos biztonsági felülvizsgálat alá vonni? 
 
A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá 
kell vonni 

o a veszélyes technológiát, 
o a veszélyes munkaeszközt, 
o azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály (ide tartoznak a hatósági 

felügyelet alá tartozó munkaeszközök, mint pl. egyes gázpalackok, nyomástartó 
edények, felvonó), szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, 
használatra vonatkozó gyártói dokumentáció előírja. Tehát figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a jogszabályokon, szabványokon túlmenően a gyártó is előírhat időszakos 
felülvizsgálati követelményét, adott esetben meghatározva annak elvégzési módját is. 

 
Az üzemeltető köteles a felülvizsgálatot öt évente elvégezni, ha jogszabály, szabvány, vagy 
az üzemeltetési dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő (pl. a 
hatósági felügyelet alá tartozó gázpalackoknál –a töltettől függően- a vizsgálatot 2-10 évente 
kell elvégezni). 
 
 
Ki végezheti el az időszakos biztonsági felülvizsgálatot? 
 
Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése munkabiztonsági szaktevékenységnek 
minősül. 
 
Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológiát - 

 - szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy,  
 - vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy,  
 - illetve erre akkreditált intézmény végezheti. 

 
A veszélyes technológia időszakos biztonsági felülvizsgálatát szakirányú munkabiztonsági 
szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti. A szakértői engedélyt a Magyar Mérnöki 
Kamara adja ki. Lényeges, hogy a Mvt. továbbra is munkabiztonsági szakértői „hatáskörben” 
tartja a veszélyes technológia időszakos biztonsági felülvizsgálatát. Bár a Mvt. nem 
pontosítja a veszélyes technológia fogalmát, ebbe a fogalomkörbe értendők például a 



vezérléstechnikailag összekapcsolt gépek, berendezések együttesei, a gépsorok. A gépsorok 
tekintetében nem meghatározó az, hogy a gépsort alkotó valamennyi gép, vagy akár csak egy 
gép is veszélyes legyen a 11/2002.(XII.28.) FMM rendelet 1. számú melléklete szerint: maga 
a technológiát megvalósító gépsor veszélyes volta a lényeges, ami nem csak az egyes gépek 
működésének sajátos veszélyeiből, hanem az összekapcsolásból, az anyagáramból és a 
környezeti hatásból eredő veszélyekből is áll. Veszélyes technológia lehet továbbá egy vegyi 
anyag előállító technológia is, számos berendezéssel, energiaellátó rendszerekkel, vezérléssel; 
a biztonsági hiányosságok következményei rendkívül súlyosak, tömeges kihatásúak lehetnek.  
Itt kell megjegyezni, hogy egy technológia veszélyesnek minősítése a munkáltató feladata és 
egyben felelőssége. 
 
 
A vizsgálatot végző a felülvizsgálat eredményét célszerűen jegyzőkönyvbe kell foglalnia és – 
ha a vizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte- annak egy példányát át kell adnia az 
üzemeltetőnek, aki köteles a dokumentációt a következő felülvizsgálatig megőrizni. 
 
Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról is, hogy a felülvizsgálat elvégzése a 
munkaeszköznél egyszerű módon megállapítható legyen. A felülvizsgálat alá vont és a 
telephelyen kívül üzemeltetett munkaeszközön az üzemeltető köteles olyan jelzést elhelyezni, 
amelyről a felülvizsgálat elvégzésének ténye egyértelműen megállapítható. 
 
 
Mikor kell végezni soron kívüli ellenőrzést? 
 
Ha a munkahely, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, technológia –függetlenül attól, hogy 
veszélyesnek minősített-e vagy sem- a rendeltetésszerű használat során közvetlenül 
veszélyeztette a munkavállalók egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben 
munkabaleset következett be (pl. a megengedett terhelés mellett szerkezeti törés következett 
be, vagy légzésvédő használata mellett egészségkárosodás következett be, vagy a technológiai 
utasítás megtartásával üzemeltetett technológiánál veszélyes anyag kerül a munkahely 
légterébe), a megfelelőséget a munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell és annak 
elvégzéséig a működtetést, használatot meg kell tiltania. 
 
Az ellenőrzés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek 
minősül. Az ellenőrzés elvégzését célszerűen jegyzőkönyvbe kell foglalnia, amelyben a 
megállapított veszélyes körülmények mellett az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkakörülmények megteremtéséhez szükséges intézkedéseket vagy arra vonatkozó 
javaslatait is rögzítenie kell. 
 
 
8.1.9  KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 
 
 
1. Mi a kockázat? 
 
A kockázat a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és 
súlyosságának együttes hatása. Pl. ha a munkavállaló fűrészlap-burkolat nélküli 
körfűrészgéppel dolgozik, az ujjsérülés valószínűsége igen nagy. 
 
 
2. Mi a kockázatértékelés tartalma? 



 
A veszélyek elkerülése (csökkentése) érdekében a munkáltató köteles minőségileg, illetve 
szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 
anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek 
kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hoznia, 
amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi 
irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 
 
A megelőző intézkedések lényege a következő: 
a)  a veszélyek elkerülése; 
Olyan műszaki, technológiai és szervezési megoldásokat kell alkalmazni, amelyek nem 
okoznak veszélyt. 
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 
A kockázatértékelés elvégzésének kötelezettségét határozza meg. 
 c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 
A veszélyeket ott kell megszüntetni, ahol keletkeznek. 
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 
munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű 
munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő 
beosztására; 
Pl. képernyős munkahelyek ergonómiai követelményeknek megfelelő kialakítása, képernyős 
munkavégzés esetén a pihenőidő, és rövidített munkaidő biztosítása. 
e)  a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 
A munkavállalók védelme, a termelés gazdaságosságának és színvonalának javítása 
érdekében szükséges és elvárható a korszerűbb technológiai folyamatok, műszaki megoldások 
alkalmazása. 
f)  a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; 
Pl. maró tulajdonságú tisztítószer helyett olyan anyag alkalmazása, amely nem rendelkezik e 
tulajdonsággal, ha ez nem megoldható, olyan szer kiválasztása, amely az eredetileg használt 
anyaghoz képest kevésbé maró hatású. 
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a 
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 
munkakörnyezeti tényezők hatására; 
A vállalkozás – tevékenységi jellegén alapuló, azok kockázatait figyelembevevő - munkahelyi 
egészségi és biztonsági fejlesztésének irányát és időbeni lefolyását meghatározó, a 
kockázatértékelés megállapításaira épülő, a kereskedelmi és termékfejlesztési 
követelményekkel összhangban lévő terv. 
h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; 
A műszaki megelőzési intézkedések elsődleges alkalmazásának kötelezősége az egyéni 
védőeszközökkel szemben. Pl. állványzaton a meghatározott szerkezetű korlát kiépítése és 
használata, a zuhanásgátló egyéni védőeszköz kizárólagos alkalmazásával szembe. 
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása 
A megfelelő, időben kiadott utasítások, tájékoztatások, információk átadása, amelyekkel 
biztosítható ez egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés. 
 

A kockázatértékelés fő céljai:  

• a megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő 
rangsorolása,  

• a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése.  



Ennek érdekében a kockázatértékelésnél fel kell mérni, majd ki kell értékelni a 
munkavállalókat a munkahelyen, munkavégzés közben érő kockázatokat, majd megelőző 
intézkedéseket kell tenni a munkakörülmények javításáért. A kockázatértékelés kötelezettsége 
a munkáltatót terheli. 
 
A kockázatértékelés legfontosabb tartalmi elemei a következők:  
1. A veszélyek azonosítása. 
2. A veszélyeztetettek azonosítása. 
3. A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése. 
4. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. 
5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata. 
    A fentieket kiegészítő és végigkísérő feladat. 
6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása. 

 
 
A veszélyek azonosításához részletesen számba kell venni a kockázatértékelésbe bevont 
munkakörnyezet valamennyi munkafolyamatát, technológiáját, munkaeszközét, a felhasznált 
veszélyes anyagokat és készítményeket, a munkavállalókat érő terheléseket, a munkahely 
kialakítását, munkamódszerét, ide értve az eseti és a kisegítő tevékenységeket is, mint pl. a 
karbantartást, takarítást. Ezután kell meghatározni azokat a veszélyeket, amelyek a 
munkavállalókat és más személyeket fenyegethetnek. A veszélyeztetettek azonosításánál a 
lehető legszélesebb körben kell számba venni azokat a személyeket, akiket a veszélyek 
fenyegethetnek. Ide tartoznak az adott munkahelyen dolgozó munkavállalók, valamint minden 
olyan személy, akinek a munkája az adott munkahelyen folyó tevékenységhez nem 
kapcsolódik közvetlenül, de megjelenhetnek a munkahelyen (pl. alvállalkozók, karbantartók, 
látogatók stb.). Különös figyelmet kell fordítani a sérülékeny munkavállalói csoportokra, 
akik nagyobb kockázatoknak lehetnek kitéve, így a megváltozott munkaképességűekre, a testi 
vagy szellemi fogyatékosokra, a fiatal és az idős munkavállalókra, a terhes és a szoptatós 
anyákra, a gyakorlatlan munkavállalókra, a csökkent immunitású illetve egészségileg 
károsodott munkavállalókra. 
 
A feltárt veszélyek alapján kell meghatározni és kockázatokat, mint a veszélyek lehetséges 
káros hatásait, majd a kockázatokat minőségileg illetve mennyiségileg értékelni kell. A 
kockázatok mennyiségi értékelésénél a kockázat számszerűsíthető (pl. egy folyamatvezérelt 
technológiánál), az esetek nagy részében azonban nem számszerűsített  - minőségi - értékelés 
tehető (pl. a kockázat valószínűtlen, lehetséges de nem valószínű, valószínű, szinte 
elkerülhetetlen). Ennek alapján a kockázatokat súlyossági sorrendbe kell állítani. 
Az értékelés alapján a munkáltató köteles meghozni azokat a megelőző intézkedéseket, 
amelyek megszüntetik, illetve elviselhető mértékűre csökkentik a feltárt kockázatokat. A 
szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani pl. azonnali, rövidtávú, 
középtávú és hosszú távú intézkedésekre. 
 
A kockázatértékelés magában foglalja a folyamat és az eredmények megfelelő 
dokumentálását is. A dokumentációnak legalább a következőket kell tartalmaznia: 

 - a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végzők azonosító adatai, 
 - a veszélyek azonosítása 
 - a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma, 
 - a kockázatot súlyosbító tényezők, 
 - a kockázatok minőségi illetve mennyiségi értékelése, 
 - a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése, 
 - a tervezett felülvizsgálat időpontja, 



 - az előző kockázatértékelés időpontja. 
 
A dokumentációt legalább öt évig meg kell őrizni, de erre vonatkozóan jogszabály eltérő 
időtartamot is megállapíthat. A kockázatértékelést a hatóság ellenőrzi, annak hiánya a 
legmagasabb veszélyességi osztályba tartozó munkáltatónál súlyos, munkavédelmi 
bírságolásra jogcímet adó mulasztásnak minősül! A gondosan végzett kockázatértékelés egy 
megelőzési stratégia alapja lehet, ami munkáltatói érdek. 
 
3. Mikor kell kockázatértékelést végezni? 
 
A munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedéseket  

 - első alkalommal az I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatóknál a tevékenység 
megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, 
 - azt követően indokolt esetben köteles elvégezni, 
 - továbbá évente köteles felülvizsgálni. 

 
Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok lényeges megváltozását, illetve új 
technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. 
Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok 
lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási 
megbetegedés hozható összefüggésbe, a kivizsgálás megállapításai alapján. 
 
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősül. 
Ha azt szolgáltató végzi, a szolgáltató kiválasztásánál különös gondot kell fordítani arra, hogy 
rendelkezzék referenciákkal és legyen leinformálható, mert a kockázatértékelés a munkáltató 
munkavédelmi tevékenységének alapvető eleme, és végső soron a munkáltató felelős a 
kockázatértékelés tartalmáért, a megtett intézkedésekért, a munkavállalók egészségéért és 
biztonságáért. Ugyanakkor kerülni kell a kockázatértékelés szükségtelen túlbonyolítását.  
A kockázatértékelés folyamatába indokolt bevonni a munkavállalókat, illetőleg a 
munkavédelmi képviselőt, mivel a gyakorlati tapasztalataik a kockázatértékelésnél 
nélkülözhetetlen. A munkavédelmi képviselő részvételi jogát biztosítja az Mvt. 72. §, 
különösen a (2) bekezdés b) pont, amely szerint a munkavédelmi képviselő részt vehet a 
munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók 
egészségére és biztonságára. A munkavállalók bevonása értékes szakmai segítséget nyújthat a 
kockázatértékeléshez, mert ők általában pontosan ismerik a gyakorlati problémákat, illetve a 
munkavégzés közben szerzett tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is.  
 

 
 
 8.1.10  EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐITAL, BŐRVÉDŐ 
KÉSZÍTMÉNYEK   JUTTATÁSA 
 
 
Mi az egyéni védőeszköz fogalma? 
 
A 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet szerint egyéni védőeszköz minden olyan készülék, 
felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy 
használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni 
védekezés céljából, nevezetesen 



a) az olyan több elemből vagy eszközből álló együttes, amelyet a gyártó összefüggően 
épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre ható 
kockázat ellen megvédjen, 

b) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem 
védőjellegű eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erősített készülék vagy 
eszköz, 

c) a védőeszköz cserélhető része vagy eleme, amely annak megfelelő működőképességét 
biztosítja és kizárólag az adott védőeszköznél használható fel, 

d) a védőeszközzel együtt forgalomba hozott kapcsolórendszer, amely azt egy másik külső 
kiegészítő készülékhez kapcsolja, még akkor is, ha ezt a kapcsolórendszert a 
felhasználónak nem kell állandóan viselnie vagy használnia a kockázattal 
(kockázatokkal) járó expozíció teljes időtartama alatt, 

és amelyre az EK típusvizsgálat alapján a tanúsítást végző bejelentett (notifikált) szerv az EK 
típustanúsítványt, vagy a gyártó az  EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadta.” 

Nem minősülnek védőeszköznek 
a) a fegyveres erők és rendvédelmi szervek kötelékében szolgálatot teljesítő személyek 

számára kifejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök (pl. sisakok, pajzsok); 
b) támadók elleni önvédelmi célra készült eszközök (pl. aeroszolos spray, támadásleszerelő 

eszközök); 
c) magánhasználatra fejlesztett és gyártott védő funkciójú eszközök, amelyek időjárás (pl. 

időjárás elleni fejvédelem, ruházat, cipő, csizma, esernyő), pára és víz (pl. 
mosogatókesztyű), meleg (pl. kesztyű) hatása ellen kerültek kialakításra; 

d) a hajók és légijárművek utasai részére kifejlesztett védelmi és mentőeszközök, amelyek 
nem állandó viselésre készültek; 

e) a vonatkozó külön jogszabályokban megállapított eszközök. 
 
Az egyéni védőeszközök kategóriái 

 
A rendelet az egyéni védőeszközöket három kategóriába sorolja a védelmi szint, a védelmi 
szint megítélhetősége, valamint a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a 
megjelenési forma szerint. 
 

o A 1. kategóriába a kis védelmi képességgel rendelkező, egyszerűbb 
védőeszközök tartoznak. 
Ide tartoznak azok a védőeszközök, amelyeknél a gyártó vélelmezi, hogy a 
felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal 
megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az 
előbbiek alapján megfelelően használni.  
A kockázatok függvényében ezek a következő egyéni védőeszközök: 

• felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek ellen védelmet nyújtó 
eszközök (ide értve: a fejbőr védelmére tervezett fejvédőket, 
kertészkesztyűket, ujjvédőt); 
• gyengén agresszív hatású tisztító- illetőleg karbantartószerek - melyek 
hatása minden nehézség nélkül visszafordítható - ellen védelmet nyújtó 
eszközök (pl. higított tisztítószer-oldatok ellen védelmet nyújtó kesztyű); 
• az 50 0C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése 
közben védelmet nyújtó eszközök; 
• veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése közben védelmet 
nyújtó eszközök (pl. kesztyű, kötény); 



• nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények között 
védelmet nyújtó eszközök (pl. fejvédelem, időjárás hatásai ellen védelmül 
szolgáló ruházat, lábbeli); 
• gyenge ütések és rezgések ellen védelmet nyújtó eszközök, amely 
gyenge ütések és rezgések nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem 
okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló 
könnyű fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők); 
• napsugárzás ellen védelmet nyújtó eszközök (pl. napszemüveg). 

 
o A 2. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak a 

1. illetőleg a 3. kategóriába. 
 

• minden az alapkövetelményt teljesítő védősisak, a sportsisakot is beleértve, 
• arcvédők, 
• szemvédők, és fényvédők, 
• minden hallásvédő eszköz (fülbe vagy fülre helyezve), 
• speciális használatra tervezett és gyártott védőruházat és/vagy a 
hozzátartozó (beépített vagy leválasztható) tartozékok minden fajtája, 
• mindazok a védőeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy 
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a kar és/vagy kéz védelmére 
terveztek és gyártottak. Megjegyzés: Ide tartoznak azok a ruhadarabok, 
amelyek a kezet vagy a kéz egy részét védik (ötujjas, ujjatlan vagy egyujjas 
kesztyűk, illetve csak az ujjakat vagy a tenyeret védő ruhadarabok, stb. 
• mindazok a védőeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy 
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a láb és/vagy lábfej 
védelmére terveztek és gyártottak, valamint a csúszásvédelemre terveztek és 
gyártottak. 

 
o A 3. kategóriába tartoznak mindazok a komplex tervezésű védőeszközök, 

amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan 
egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek. Ide tartoznak azok a komplex 
tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű balesetek, a súlyos, 
visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és amelynél 
a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő 
időben felismerni. 

 
• szűrőtípusú légzésvédőeszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetőleg 
folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetőleg radiotoxikus 
hatású gázok ellen védenek (pl. maszk, amely azt a célt szolgálja, hogy megóvja 
viselőjét a mikrobás és virusos fertőzéstől); 
• a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve a 
búvárkészülékeket is; 
• azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetőleg ionizáló sugárzások 
ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak; 
• azok a védőeszközök, amelyeket hő hatásának kitett környezetben 
használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a 100OC-ot, 
vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, 
hogy infravörös sugárzás, láng, vagy nagyobb méretű olvadt anyagok 
fröccsenésének jelenléte fennáll-e vagy nem; 



• a hideg környezeti hatás ellen védő eszközök, ha a környezeti hőmérséklet - 
50OC alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak; 
• mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható kockázati 
tényezők ellen védelmet biztosítanak,  
• a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett 
tevékenységnél, illetőleg a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való 
elszigetelést szolgálják. 

 
Az 1. kategóriájú védőeszközöket független vizsgáló szerv igénybevétele nélkül, maga a 
gyártó tanúsíthatja, EK megfelelőség nyilatkozattal. Ez a tanúsítás csak az EU országaiban, 
illetőleg nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetén harmadik országban gyártott 
védőeszköz tekintetében érvényes. Minden más esetben a védőeszközt legalább a 2. 
kategóriába tartozónak kell tekinteni, és annak megfelelően eljárni. 
Nem 1. kategóriájú védőeszközök a 

• nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában harmadik országban 
gyártott 1. kategóriájú,  

• a 2. és a 3. kategóriájú   
egyéni védőeszközök, amelyek megfelelőségét bejelentett vizsgáló szerv vizsgálhatja. Az 
ilyen védőeszközök használatához bejelentett tanúsító szervtől be kell szerezni az EK 
típustanúsítványt. 

A 3. kategóriájú védőeszközök esetében a gyártó két gyártási rendszer közül választhat 
• A védőeszköz minőségét garantáló rendszer ellenőrzése 

(termékellenőrzés) 
• A védőeszközök gyártása minőségbiztosítási rendszerének ellenőrzése 

(teljes minőségbiztosítási rendszer)   
Mindkét esetben bejelentett ellenőrző szerv jóváhagyása szükséges. 
 
 

Hogyan kell jelölni az egyéni védőeszköz megfelelőségét? 

Az EK megfelelőség jelölést valamennyi védőeszközön kötelező elhelyezni. A védelmi 
képességre utaló piktogramokat a honosított harmonizáló szabványok tartalmazzák.  
 
EK-megfelelőség jelölés 
 
A védőeszközökön feltüntetett EK-megfelelőség jelölés azt fejezi ki, hogy a védőeszköz 
megfelel az alapvető követelményeknek és a honosított harmonizált szabványoknak, 
illetőleg az alapvető követelményeknek megfelelő műszaki megoldásoknak. 
 
A külön jogszabályban meghatározott esetben az  EK-megfelelőség jelölés azt fejezi ki, hogy 
a védőeszköz  a külön jogszabály előírásának is megfelel. Ha a külön jogszabály lehetővé 
teszi a választást a közte és az SzCsM rendeletnek az alkalmazása között, akkor az EK-
megfelelőség jelölés a választott előírásnak történő megfelelést fejezi ki. 

 
A EK-megfelelőség jelölést valamennyi védőeszközön oly módon kell elhelyezni, hogy az 
a használatának várható időtartamára jól felismerhető, eltávolíthatatlan legyen. 
Amennyiben az EK-megfelelőség jelölés a védőeszközön nem helyezhető el annak mérete 
vagy jellemzője miatt, akkor azt a csomagoláson kell feltüntetni. A védőeszközön, vagy 
annak csomagolásán egyéb információk is feltüntethetők, azonban azok az EK-
megfelelőség jelölés láthatóságát és olvashatóságát nem csökkenthetik. 



 
Az EK-megfelelőség jelölésnek tartalmaznia kell a védőeszköz, mint végtermék 
ellenőrzésében részt vevő ellenőrző szerv azonosítási számát, a  „CE”  betűket és 
információt, továbbá meghatározott adatokat. 
 
Ha a tanúsító szerv azt állapítja meg, hogy a védőeszközre nem a honosított harmonizált 
szabványban meghatározott jelképet, vagy az EK-megfelelőség jelölést helyezték fel, akkor a 
gyártót vagy tanúsíttatót kötelezi  a védőeszköz szabályos forgalmazására. Amennyiben a 
gyártó vagy a tanúsíttató továbbra is szabálytalanul jelöli a védőeszközt, akkor a tanúsító 
szerv a típusbizonyítványt visszavonja és kezdeményezheti a szükség szerint piacfelügyeleti 
vagy felelősségre vonási eljárást 
A tanúsító erről tájékoztatja a gyártó vagy a tanúsíttató székhelye szerinti EU tagállam 
illetékes hatóságát. Az információáramlás nagyon fontos annak érdekében, hogy minden 
tagállam megtehesse az általa szükségesnek tartott intézkedéseket. 
 
A megtévesztésre alkalmas jelöléssel ellátott védőeszközről a tanúsító vagy az ellenőrző szerv 
információt szolgáltat az őt bejelentő szervnek, amely erről tájékoztatja az EU Bizottsága 
illetékes szervét.   
 
 
Mikor szükséges egyéni védőeszközt használni a munkavégzéshez és mi a munkáltató 
feladata ezzel kapcsolatban? 
 
A munkáltató fontos feladata a munkavégzéssel kapcsolatos veszélyforrások feltárása és a 
munkavállalók védelmének biztosítása a veszélyforrások hatásai ellen. A biztonságot tekintve 
a kollektív védelmet (előnyösen zárt technológiát, illetve ha ez nem megoldható, akkor 
hatásos védőberendezéseket) kell elsősorban alkalmaznia, azonban számos esetben a kollektív 
védelem ésszerű módon nem valósítható meg vagy emellett fennmarad még olyan 
veszélyeztetés, amelyre intézkednie kell, különösen a veszélyes munkafolyamatoknál, 
technológiáknál hatásos egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával és használatuk 
megkövetelésével, adott esetben szervezési intézkedésekkel is, illetve ezek együttes 
alkalmazásával. Külön is kiemelendő a jó minőségű levegő és klíma munkahelyen való 
biztosítása, szabadtéri munkahelyen az időjárás elleni védelem, ahol a műszaki és szervezési 
intézkedések mellett (vagy azok hiányában) szükséges lehet a munkavállalók megfelelő 
egyéni védőeszközökkel ellátása és a védőital rendelkezésre bocsátása. Összefoglalóan a 
munkáltató köteles 

 - a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meghatározni, 
 - azokkal a munkavállalókat ellátni, és 
 - használatukat megkövetelni. 

Lényeges, hogy a munkáltatónak természetben kell biztosítania az egyéni védőeszközt, arra 
pénzbeli vagy más megváltást nem adhat. 
 
A védelmet a munkavégzés környezetében tartózkodók számára is biztosítani kell, ezért a 
munkáltatónak gondoskodnia kell pl. a munkahelyen tartózkodó látogatók, szolgáltatást 
igénybe vevő, ellenőrzést végzők egyéni védőeszközzel ellátásáról is. 
 
Mi a munkáltató szabályozási kötelezettsége az egyéni védőeszközök biztosításához? 
 
A munkáltató köteles az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjét írásban meghatározni. Az 
egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenység. 



 
A szabályozáshoz szükséges az, hogy előzetesen a munkáltató felmérje azokat a 
munkafolyamatokat, technológiákat, munkaeszközöket, anyagokat munkahelyenként és 
munkakörönként, amelyeknél az egészséges és biztonságos munkavégzéshez egyéni 
védőeszközt kell biztosítani, pontosítsa a veszélyforrásokat és a veszélyeztetés mértékét. Az 
erre irányuló vizsgálatokat (többnyire a méréseket, pl. zajmérést, légszennyezettség mérést) 
minden esetben meg kell ismételni, ha a felméréshez képest a munkakörülményekben 
változás következett be, pl. új anyagot vagy munkaeszközt vesznek használatba. A 
veszélyfeltárás után a szóba jöhető egyéni védőeszköz választékból ki kell választani a 
körülményekhez legalkalmasabb eszközöket. A védőeszköznek – jogszabályban 
meghatározottak szerint - rendelkeznie kell megfelelőségi nyilatkozattal illetve megfelelőségi 
tanúsítvánnyal. 
 
Az egyéni védőeszközök kiválasztásánál a munkáltatónak arra kell figyelemmel lennie, hogy 
az egyéni védőeszköz megfelelő védelmi képességgel rendelkezzék a feltárt veszéllyel 
szemben, feleljen meg a munkavállaló által végzett fizikai munka terhelésnek és a munkahelyi 
klímának. 
 
Melyek a munkáltató feladatai az egyéni védőeszközök használatánál? 
 
A munkáltató köteles az egyéni védőeszközöket rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban tartani, biztosítania kell azok védőképességét, egészségügyi szempontból 
megfelelő állapotukat, gondoskodnia kell azok tisztításáról, karbantartásáról és pótlásáról. Az 
elhasznált, sérült egyéni védőeszközöket, melyek elvesztették védőképességüket, selejteznie 
kell, figyelemmel arra, hogy egyes védőeszközök (pl. légzésvédő eszközök) veszélyes 
hulladékként kezelendők. Lényeges, hogy a munkáltató a munkahelyi ellenőrzési rend 
keretében rendszeresen ellenőrizze az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát. 

 - azokkal a munkavállalókat ellátni, és 
 - használatukat megkövetelni. 

Lényeges, hogy a munkáltatónak természetben kell biztosítania az egyéni védőeszközt, arra 
pénzbeli vagy más megváltást nem adhat. 
 
A védelmet a munkavégzés környezetében tartózkodók számára is biztosítani kell, ezért a 
munkáltatónak gondoskodnia kell pl. a munkahelyen tartózkodó látogatók, szolgáltatást 
igénybe vevő, ellenőrzést végzők egyéni védőeszközzel ellátásáról is. 
 
 
 
Melyek a munkavállaló feladatai az egyéni védőeszközök használatánál? 
 
A munkavállaló köteles a használatra kiadott egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használni 
és tőle elvárható módon annak tisztántartásáról gondoskodni 
A munkavállaló ugyanakkor jogosult megkövetelni a munkáltatótól a munkavégzéshez 
szükséges egyéni védőeszközöket, sőt meg is tagadhatja a munkavégzést, ha az egyéni 
védőeszköz hiánya vagy működésképtelensége (ami veszélyeztetésnek minősül) miatt az 
életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MUNKABALESETEK KEZELÉSE 
 
Mi a munkabaleset és a súlyos munkabaleset? 
 
Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy 
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 
 
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás 
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, 
tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a 
munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 
 
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) 
az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről 
a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt 
járművével történt. 
 
Bányászati munkabaleset az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során bármely 
munkáltatónál következett be. 
 
Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely 

a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől 
számított 1 éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel 
összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttjének halálát, önálló 
életvezetését gátló maradandó károsodását, 

b) valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, 
illetve jelentős mértékű károsodását okozta, 

c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, 
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének 

elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek), 
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart 

okozott. 
 
 
Melyek a munkáltató alapvető feladatai a munkabaleset bekövetkezésekor? 
 

A munkáltató elsődleges feladata a bejelentett illetve tudomására jutott balesetről 
állást foglalni: az munkabaleset-e vagy sem. Továbbá a munkabalesetet be kell 
jelentenie, ki kell vizsgálnia és a munkabaleset bekövetkezését követően köteles 
haladéktalanul nyilvántartásba kell vennie. A munkabaleset bekövetkezésétől 
számított 3 év után a munkáltató nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, 
kivizsgálni és nyilvántartásba venni. 

 
Az a munkáltató köteles a munkabaleset kivizsgálására, bejelentésére és nyilvántartására 
vonatkozó előírásokat teljesíteni, amely (aki) a sérültet szervezett munkavégzés keretében 
foglalkoztatja. 



 
Ha a munkabaleset tanulót, hallgatót a szakképesítése megszerzéséhez szükséges gyakorlati 
képzés során nem a nevelési, oktatási intézményben éri, munkáltatón az őt foglalkoztatót kell 
érteni. Ettől az intézmény és a foglalkoztató szerződésben eltérhet. A foglalkoztató 
munkáltató minden munkabaleset esetén köteles erről a nevelési, oktatási intézményt 
értesíteni, és annak a kivizsgálásban való részvételét lehetővé tenni. 
 
Belföldön más munkáltatóhoz történő kirendelés (kiküldetés) esetén a munkabaleset 
kivizsgálásával, bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése - a 
kirendelő (kiküldő) munkáltató értesítése mellett - a sérült munkáját közvetlenül irányító 
munkáltatónak a feladata. 
 
Milyen adatokat kell rögzíteni, nyilvántartásba venni munkabalesetnél? 
 
A munkáltatónak a munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült 
következő személyes adatait kell rögzítenie: név (ide értve a születési nevet is), születési hely 
és időpont, anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), nem, állampolgárság, 
lakóhely (lakcím). 

 
A munkabaleseti nyilvántartásnak – a sérült személyes adatain túlmenően - az alábbi 
adatokat kell tartalmaznia: 

 - a munkabaleset - minden évben 1-es sorszámmal kezdődő – számát, 
 -  a sérült munkakörét, 
 - a sérülés időpontját, helyszínét, jellegét, rövid tényállását, 
 - a sérült ellátására tett intézkedést, 
 - annak tényét, hogy a sérült folytatta-e a munkáját. 

 
A munkabaleseti nyilvántartást a munkáltató székhelyén vagy a munkáltató nyilvántartását 
vezető szervezeténél (irodánál) összesítve, és minden területileg elkülönült szervezeti 
egységénél külön-külön vezetni kell. 
 
Hogyan és mikor kell kivizsgálni a munkabalesetet? 
 
A munkáltatónak a munkaképtelenséget okozó munkabalesetet haladéktalanul ki kell 
vizsgálnia és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A 
munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak 
eredményét nyilvántartásba kell venni. A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi 
képviselő részvételét a munkabaleset kivizsgálásában. 
 
A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és 
személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek megelőzésére. 
Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a súlyos munkabaleset, valamint az olyan - 
munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél 
több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más 
egészségkárosodását okozta, tehát ilyen munkabaleseteket csak munkabiztonsági 
szaktevékenység végzésére jogosult személy vizsgálhat ki. 
 
A munkabaleset vizsgálatakor az esemény térbeni és időbeni környezetében fel kell tárni a 
veszélyes körülményeket és veszélyes 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): 

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 vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (pl. tanúk meghallgatásáról készült 
jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak 
felderítésére és vita esetén a tényállás tisztázására. 
 
A kivizsgálás dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell 
ellátni. Ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni. 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. 
 
Mi a munkabaleset belső és külső jelentési kötelezettségének a tartalma? 
 
A sérült –ha erre nem képes, akkor a balesetet észlelő munkatárs- köteles az általa észlelt 
balesetet, rosszullétet, sérülést a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul 
jelenteni, egyben tájékoztatni őt a még fennálló veszélyeztetésről. Ezt értjük a belső jelentési 
kötelezettségen. 
 
A súlyos munkabalesetet (ide nem értve a bányászati munkabalesetet) a munkáltatónak - 
telefonon, telexen, telefaxon vagy személyesen - azonnal be kell jelentenie a rendelkezésre 
álló adatok közlésével a baleset helyszíne szerint illetékes munkavédelmi és munkaügyi 
felügyelőség területi szervének. A bányászati munkabalesetet a bányatörvényben és 
végrehajtási jogszabályaiban előírtak szerint kell bejelentenie. A magyarországi székhelyű 
munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalójának kiküldetés, külszolgálat során 
bekövetkezett súlyos munkabalesetét a munkáltatója köteles bejelenteni. Belföldi kiküldetés 
során történt súlyos munkabalesetnél az azonnali bejelentési kötelezettség a sérült munkáját 
közvetlenül irányító munkáltatót terheli. Szándékos károkozás, bűncselekmény gyanúja 
esetén indokolt az esetet a baleset helyszíne szerint illetékes rendőrkapitányságnak is 
bejelenteni. Jogszabályban meghatározott berendezésekkel, készülékekkel kapcsolatos súlyos 
munkabalesetet, üzemzavart a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal területileg 
illetékes szervének is be kell jelenteni. Ezt értjük a külső jelentési kötelezettségen.  
 
Mi a munkabaleset adatszolgáltatási dokumentuma? 
 
A kivizsgálás során nyert adatokat, tényeket a "munkabaleseti jegyzőkönyv"-ben kell 
rögzíteni, ami a munkabaleset adatszolgáltatási formanyomtatványa. Ha a sérült állapota vagy 
a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás időpontjáig nem lehet befejezni, akkor 
azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 
 
A jegyzőkönyvet minden sérültről külön-külön kell kiállítani. 
A munkáltató köteles a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. 
napjáig megküldeni a jegyzőkönyvet 

a) a sérültnek, halála esetén közvetlen hozzátartozójának, 
b) a halált, illetve a három napot meghaladó munkaképtelenséget okozó munkabalesetről a 

megyei (fővárosi) munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség, illetve a Magyar 
Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) baleset helyszíne szerint illetékes területi 
szervének, 

c) külföldi kiküldetés, külszolgálat esetén a magyarországi székhelyű munkáltató magyar 
munkavállalójának a b) pont szerinti munkabalesetéről a megyei (fővárosi) 
munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség, illetve az MBH - munkáltató székhelye 
szerint illetékes - területi szervének, 



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

 
Van-e jogorvoslati lehetősége a sérültnek a munkáltató munkabalesettel kapcsolatos 
döntése ellen? 
  

A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 
állapítania, hogy azt munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, 
akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a 
hozzátartozót értesítenie kell. 

Ha a sérült (halála esetén hozzátartozója) a munkáltatónak a munkabaleset 
bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy mulasztását sérelmezi, 
úgy a területileg illetékes munkavédelmi és munkaügyi felügyelőséghez, bányászati 
munkabaleset esetén az illetékes bányakapitánysághoz fordulhat. A felügyelő illetve 
a bányakapitánysági ügyintéző első fokú közigazgatási határozattal dönt az ügyről: 
Ez ellen 15 napon belül fellebbezni lehet és a másodfokú OMMF illetve MBH jogerős 
döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül a felügyelőség székhelye szerinti 
munkaügyi bíróságnál lehet keresettel pert indítani. 

 
 
 
 
 

KÁROK MEGTÉRÍTÉSE 
 
Kaphat- kártérítést a munkavállaló a munkabaleset miatt őt ért kárért? 
 
A munkabalesettel kapcsolatban a munkavállalót kár érheti. A munkáltató vétkesség nélkül, 
teljes mértékben felelős az ilyen kárért, azonban ettől mentesülhet,  

 - ha a kárt a munkáltató működési körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, vagy 
 - ha kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 

 
A munkáltatónak nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amelyet a munkáltató vétkes 
magatartása idézett elő. 
 
A munkáltatónak meg kell térítenie a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, dologi kárát, a 
sérelemmel kapcsolatos indokolt költségeit, továbbá meg kell térítenie azt a nem vagyoni kárt 
is, amely azzal összefüggésben merül fel, hogy a munkavállaló társadalmi életben való 
részvétele vagy egyébként élete tartósan vagy súlyosan megnehezül. A kártérítés összegének 
kiszámításánál le kell vonni az elmaradt munkabérre eső nyugdíj járulékot, az állami 
egészségügyi és a társadalombiztosítás keretében járó ellátást, a munkavállaló munkaereje 
hasznosításával megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshető összeget, 
továbbá azt, amihez a munkavállaló a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott, 
illetve azt, amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott 
hozzá. 
 
Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani, de a járadékigény 6 hónapnál régebbi időre 
visszamenőleg csak akkor érvényesíthető, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében 
mulasztás nem terheli. Három évnél régebbi időre visszamenőleg a járadékigény nem 
érvényesíthető. Lényeges, hogy a munkabaleset sérültje csak akkor jogosult baleseti 
ellátásra, ha a munkabaleset egyben üzemi baleset is. 



 
A munkáltató a károkozásról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül köteles felhívni 
a károsultat kárigénye előterjesztésére, a kárigény bejelentésére pedig 15 napon belül írásban, 
indokolt választ kell adnia. 
 
Ha a kárigényt a munkáltató elutasítja és az ezzel kapcsolatos egyeztetés sem volt sikeres, a 
munkavállaló ugyancsak 15 napon belül munkaügyi bírósághoz fordulhat keresettel. 
 
 

8.1.14.  MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 
 
Mi a munkavédelmi oktatás célja? 
 

A Mvt. is hangsúlyozza:  
• A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására 

egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal.  

• A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő 
szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. 

• A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi 
oktatásnak megfelelően végezhet munkát. 

 
Az oktatás elmaradása, szakszerűtlen „látszat” elvégzése beláthatatlan következményekkel, 
konkrét baleseti helyzet kialakulásával járhat („mintha behunyt szemmel vezetnénk 
járművet”), az ezért való felelősség számos jogterületen súlyos jogkövetkezményt von maga 
után (a dolgozó hatósági eltiltásától, a szabálysértési, büntetőjogi felelősség értékelésén át a 
polgári kártérítési perekig, a baleseti ellátás megtéríttetéséig).  
 
A munkáltatónak oktatás keretében kell gondoskodnia arról, hogy a munkavállaló 
- munkába álláskor, - munkahely vagy munkakör megváltozásakor,  

 - a munkavégzés körülményeinek megváltozásakor, 
 - a munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor 
 - új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 
szükséges szabályokat, utasításokat, információt. A munkáltatónak arról is gondoskodnia kell, 
hogy az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatáról is kapjon oktatást a 
munkavállaló. 
 
Különös figyelmet kell fordítani az ún. első munkahelyes dolgozókra, a rövid szakmai 
gyakorlattal rendelkezőkre, a diákmunkát végzőkre, a társadalmi munkásokra, közmunkát, 
alkalmi munkát végzőkre. Egyik csoporttól sem várható el az, ami általában hasonló 
munkakörbe vagy munkahelyre került tapasztalt, gyakorlott munkavállalóktól. Ennek a 
speciális igénynek megfelelően kell az elméleti és gyakorlati oktatás követelményeit 
meghatározni, a gyakoroltatást végezni. 
 
A tematikát  a munkavédelmi szempontból fontos utasítások, szabályok képezik.  
Ezek részben jogszabályok vonatkozó részei (munkavédelmi rendeletek, veszélyes 
tevékenységek biztonsági szabályzatai, a munkavédelemmel összefüggő, pl. 



közlekedésbiztonsági, tűzrendészeti, egészségügyi, elsősegély-nyújtási, környezetvédelmi 
előírások), részben belső utasítások (ügyrendek, munkavédelmi szabályzat, a munkahelyre 
vonatkozó utasítások, technológiai, műveleti, kezelési, karbantartási utasítások, mentési, 
menekülési terv, üzemrend, elsősegélynyújtás, tűzvédelem stb.), műszaki dokumentációk, 
szabványok, egyéb kezelési előírások. Az Mvt. egy témakört nevesít: Ahol veszély fenyeget, 
egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő oktatásban (55. §) 
részesült munkavállalók léphetnek be (51. §). Ez utóbbi pl. a tartályok, silók belsejében 
végzett (ún. „beszállásos”) munka esetén indokolt. 
Vannak olyan jogszabályok (jogszabályhelyek), amelyek kifejezetten az oktatandó 
tárgyköröket, szempontokat, szakmai ismereteket jelölik meg. Erre tipikus példa a 
munkaeszközök és használatuk tárgyában kiadott 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 9.-10. §-a. 
 
Az oktatás szóbeli és gyakorlati tárgyát és időtartamát a helyi viszonyok figyelembevételével, 
a munka jellegének és veszélyességének megfelelően differenciáltan úgy kell meghatározni, 
hogy a dolgozók a biztonságos munkavégzéshez szükséges jártasságot és készséget 
megszerezzék. 

Készség: a munkatevékenység végzéséhez szükséges tudatos cselekvések mintegy 
automatikussá váló módja. A készség gyakorlással és tanulással alakul ki. A készség 
kialakulása lehetővé teszi a figyelem egy részének felszabadulását munkavégzés közben. 
Tehát annak a dolgozónak a munkavégzése, aki a munkavédelmi oktatás során szerzett 
ismereteket a készség szintjén elsajátította, biztonságosabbá válik. 

Jártasság: A gyakorlás és oktatás során megszerzett felkészültség a munkatevékenység 
magasabb szintű és biztonságosabb végzésére. Lényegében közbenső fok az ismeret és a 
készség között. 

Célszerű, ha a munkavédelmi oktatás elméleti részének oktatásánál a megfelelő jártasság 
megszerzése a követelmény, viszont a gyakorlati oktatás vonatkozásában törekedni kell a 
készség szintjén történő elsajátításra. 
Az oktatás szokásos dokumentációs formája a „munkavédelmi oktatási napló”, a munkáltató 
erre a célra rendszeresített magánokirata- 
Ajánlott tartalma: 

• az oktatás helye (szervezeti, illetve fizikai), kelte, időtartama 
• jellege (előzetes, ismétlődő, rendkívüli) 
• formája: elméleti, gyakorlati 
• jogcíme: új belépő, változás (pl. munkaeszköz), új technológia bevezetése 
• oktatottak köre 
• oktatás tematikája (kivonatban mellékelhető) 
• az oktatást végző(k) adatai (képzettsége is), tematikát, tananyagot összeállító(k) 
• számonkérés (beszámoltatás) módja, eredménye 
• aláírások (oktatók, oktatottak) – esetleg külön íven 
• ellenőrzést végző (aláírása) 

 
Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak célszerűen meg kell győződnie, ennek formája 
lehet pl. munkavédelmi vizsgakötelezettség előírása. A számonkérés két formája jöhet szóba: 
egyrészről az oktatás lezárásaként, az önálló munkavégzésre bocsátás előfeltételeként, 
másrészről mint formális vizsga az előzőtől függetlenül, azaz a belső szabályozásban előírt 
munkakörökhöz, feladatokhoz kötött belső eljárásként. Az Mvt. nem kívánja meg a korábbi 
(1994 előtt kötelező) munkavédelmi vizsgáztatást, de előírja, hogy a munkaadó köteles 
meggyőződni arról, hogy a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó 
rendelkezéseket (54. § (5) bekezdés b/ pontja). Ennek módját (a vizsga formáját, a 



vizsgabizottság összetételét, az értékelést, a dokumentálást) a munkáltató határozza meg, 
nyilvánvalóan a munkakör, munkafolyamat veszélyességéhez igazodva. 
 
A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy azon a munkahelyen, ahol veszély fenyeget, 
oda csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek be. A szükséges 
ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan, felügyelet nélkül nem foglalkoztatható.  
 
Melyek a munkavédelmi oktatás formái? 
 
A munkavédelmi oktatás lehet előzetes, ismétlődő (vagy rendszeres) és rendkívüli 
oktatás. 
Az előzetes oktatást a munkakörben foglalkoztatás előtt kell megtartani: itt figyelemmel kell 
lenni a munkakör és a munkavégzés sajátosságaira, a munkavégzéshez szükséges elméleti és 
gyakorlati ismeretek, jártasság megszerzésére. 
 
Az időszakos oktatás célja az ismeretek szinten tartása illetve a folyamatos munkavégzéshez 
szükséges új ismeretek átadása. Az ismétlődő munkavédelmi oktatás célja tehát a már 
megszerzett elméleti ismeretek felújítása, és, ha szükséges, a gyakorlati oktatás keretében 
elsajátítható tudnivalók felelevenítése, továbbá az eltelt időszak értékelése (pl. a balesetek, 
ellenőrzések, beszámolók tanulságai alapján) és a jövőbeni (munkavégzéshez kapcsolódó 
munkavédelmi) feladatok felvázolása. A tanulságok foglalják magukban a hibás, téves, 
felelőtlen magatartások tényleges vagy valószínűsíthető következményeit, a helyes, 
szabálykövető magatartás előnyeit. 
A munkáltató határozza meg a munka jellegének megfelelő gyakoriságot munkakörönként. 
Célszerű valamennyi fizikai munkakörű dolgozót tényleges oktatásban részesíteni legalább 
évente. A nem fizikai munkakörben dolgozók (vagy a termelésirányításban közvetlenül részt 
nem vevők) esetében a korábbi előírásoknak megfelelő oktatási forma is alkalmazható, azaz 
az oktatási tananyag elsajátításáról írásban nyilatkoznak. 
Az ismétlődő oktatás tematikája vegye figyelembe a munkakörhöz kapcsolódó ismereteket, az 
előző oktatás óta bekövetkezett szakmai és normatív változásokat, tapasztalatokat. 
 
Rendkívüli oktatást súlyos munkabaleset, rendkívüli esemény, súlyos üzemzavar esetén 
indokolt tartani, figyelemfelkeltés, tanulságok átadása céljából. A rendkívüli oktatás célja, 
hogy az előírt aktuális alkalmon túlmenően, tanulságos esethez kötődően alkalmat biztosítson 
egy súlyos baleset, rendkívüli esemény, üzemzavar, kvázi baleset (szerencsés véletlen okából 
sérülés nélküli súlyos esemény) megelőzési kérdéseinek, tanulságainak megbeszélésére. 
Indokolhatja az ilyen oktatás megtartását egy átfogó hatósági ellenőrzésből levonható 
következtetések elemző megtárgyalása. A rendkívüli oktatás lehetőleg egy-két kiemelt témát 
tartalmazzon, ismertesse a bekövetkezett eseményt (baleset), annak okait. Az eset tanulságait 
levonva – elemezve -, a kívülálló okokat rangsorolva utalni kell a hasonló esetek 
elkerülésének feltételeire (ok-okozati összefüggésben, személyi, tárgyi feltételek 
vonatkozásában stb.). Fontos hangsúlyozni, hogy a rendkívüli oktatások megtartása rövid, 
tömör, lényegre törő, ténylegesen figyelemre felhívó legyen, azok elrendelése ne legyen túl 
gyakori, hiszen akkor nem is lehet rendkívülinek nevezni. Elrendelése az intézkedésre 
jogosult munkahelyi vezető hatásköre (célszerű ezt a belső szabályozásban rendezni), 
kezdeményezheti a munkavédelemért felelős szakember. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELJÁRÁS VÉSZHELYZET, RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN 
 
Mi a munkáltató feladata vészhelyzet, rendkívüli körülmények kialakulása esetén? 
 
Rendellenes körülmények, vészhelyzet (pl. veszélyes anyag kiömlése, reakció megfutása) 
esetén a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági intézkedések nem tarthatók meg. Ilyen 
körülmények kialakulása esetén, amikor a munkavállalók egészségét és biztonságát súlyos és 
közvetlen veszély fenyegeti, a munkáltatónak  
 
Hogyan kell felkészülni a vészhelyzetekre? 
 
A munkáltató köteles megtenni minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely 
kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához szükséges, 
arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük és megfelelő 
egyéni védőeszközzel ellátásuk érdekében. A munkáltatónak arra vonatkozóan is intézkednie 
kell, hogy szükség esetén az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és tűzvédelmi 
feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a külső 
szolgálatokkal, szervekkel. Lényeges, hogy a súlyos és közvetlen veszélyeztetés esetén az 
érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát beszüntessék és a 
munkahelyet azonnal elhagyják, biztonságos helyre távozzanak. 
 
A munkáltató köteles a vészhelyzetre, rendkívüli körülmények esetére mentési tervet  
készíteni, a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrás(ok) hatására és a 
munkavégzés hatókörében tartózkodókra kiterjedő tartalommal. A mentési tervben meg kell 
jelölni a mentésben részt vevő személyeket (irányító és közreműködők), ezek és a külső 
beavatkozó szervezetek riasztásának módját, pontosítani kell a menekülési útvonalakat, 
gyülekezési helyeket, a szükséges egyéni védőeszközöket és kármentő anyagokat, eszközöket. 
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni 
kell. A mentést és a menekülést gyakoroltatni kell, ennek módjára és időszakosságára 
vonatkozóan a munkáltatónak rendelkeznie kell. 
 
Ha a munkahelyen foglalkozási rákkeltő anyaggal kapcsolatos expozíció lehetséges, a 
munkáltatót jogszabály kötelezi ezen rendkívüli helyzetekre riasztási és intézkedési tervet 
készíteni, amely tartalmában a mentési tervnek megfeleltethető. Lényeges, hogy a 
munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a munkavállalókat minden olyan, előre nem látható 
eseményről, vegyi balesetről, amelyek a munkavállalók többlet terhelését, fokozott 
expozícióját idézték vagy idézhették elő. 
 
 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS 



 
A munkáltató köteles gondoskodni a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és 
szervezési feltételeinek megteremtéséről a munkahelyen, annak jellegének, 
elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka 
szervezésének megfelelően. 
 
Ennek keretében szükséges, hogy minden munkahelyen és műszakban legyen jelen kiképzett 
elsősegélynyújtó és legyen elsősegélynyújtó felszerelés. 
 
 
 
 

8.1.17  MUNKAVÉDELMI ELLENŐRZÉS 
 
Köteles-e meggyőződni a munkáltató a munkavédelmi megfelelőségről? 
 

A munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények 
megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk 
vonatkozó rendelkezéseket. A megfelelően gyakorolt ellenőrzés a balesetek (betegségek) 
megelőzésének fontos eszköze. 
 
A munkahelyi vezetők feladata a napi ellenőrzés, de a munkáltatónak célszerűen időszakos 
ellenőrzést is kell végeznie. Ezeket az ellenőrzéseket célszerű tervezni a tárgyév időszakaira, 
meghatározva az ellenőrzés tartalmi körét és az ellenőrzésben részt vevő személyeket.  
 
Az ellenőrzés több szinten valósulhat meg: 

• A munkavédelmi szakember (szervezet) rendszeres munkavédelmi ellenőrzési 
tevékenysége 

• A vezető, termelésirányítók tevékenységbe épített rendszeres (napi) ellenőrzése 
• Egyedi ellenőrzések (célellenőrzések, utóvizsgálatok, alkoholszondás ellenőrzések) 
• Vezetői (bizottsági szintű) helyszíni szemlék lefolytatása (első számú és 

középvezetők évi 1-2 ellenőrzése) 
• Soron kívüli ellenőrzések 
• Hatósági ellenőrzéssel együttműködésben lebonyolított bejárás 

 
Az ellenőrzések dokumentálása  a klasszikus jegyzőkönyvi „kellékek” mellett (keltezés, 
résztvevők, a helyszín, technológia, dolgozók pontos megnevezése) a feltárt hiányosságok 
megállapítását foglalja magában, természetesen a megszüntetésük ütemezésével együtt 
(felelősök, határidők, utóellenőrzés időpontja). A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végzők írják 
alá. A hiányosságok feltárása után intézkedni kell azok megszüntetéséről, a végrehajtás tényét 
és módját pedig mindig vissza kell ellenőrizni. 
 
 
 
 
 

KÉZI ANYAGMOZGATÁS 
 
1 Melyek a feltételei a szállítási útvonal biztonságos kialakításának? 
 



A szállítási útvonalba épületszerkezet, munkaeszköz stb. nem lóghat be. Egyirányú 
közlekedésnél, ha a szállítás kézzel történik, szélessége legalább 0,8 m legyen az út mentén 
egyirányú közlekedésnél és legalább 1,6 m legyen, ha az út mindkét oldalán gépet kezelnek; 
kétirányú közlekedésnél a legkisebb szélesség 1,3 m lehet, de 2,1 m szükséges akkor, ha az út 
mindkét oldalán kezelnek telepített gépet.  
 
A szállítási útvonalon anyagot tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad. Az út 
határvonalait pl. sárga színnel felfestéssel jelölni kell. Az útburkolat teherbírása legyen 
összhangban a terheléssel, felülete legyen sík, botlásmentes, pormentes, csúszásgátló és a 
külső hatásoknak ellenálló anyagú. Ha az útvonalon szintkülönbség van, akkor a teher 
szállításához kellő teherbírású, legalább 0,9 m széles és legfeljebb 10 %-os lejtésű, 
csúszásgátló és botlásmentes felületű áthidalót kell alkalmazni. Ha az áthidaló fából készül, 
legyenek rajta keresztlécek, kb. 0,4 m-enként. 
 
2. Melyek a kézi anyagmozgatás feltételei és fontosabb szabályai? 
 
A nagy tömegű teher emelése, szállítása jelentős fizikai igénybevételt jelent, az egészség 
károsodás kockázata fokozott. Rendszeresen anyagmozgatási munkát végzőknél hát- és 
mozgásszervi megbetegedéssel kell számolni. Nagy tömegű terhek emelésekor, mozgatásakor 
gerincoszlop (ágyékcsigolyák) sérülhet, de számolni kell az izomhúzódással, izomszakadással 
is. Az anyagmozgatási munkát végző személynek egészségileg alkalmasnak kell lennie 
erre a munkára, a biztonságos munkavégzés módjára pedig ki kell oktatni. A fokozott 
egészségkárosodás valószínűsége miatt a rendszeresen kézi anyagmozgatási munkát végző 
személyeket 40 éves korig 3 évenként, 40-50 életév között kétévente, 50 éves kor felett évente 
időszakos orvosi vizsgálatra kell küldeni, ha a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa 
gyakoribb felülvizsgálatot nem lát indokoltnak. A munkavégzés egészségi és biztonsági 
követelményeiről részletesen a 25/1998.(XII.27.) EüM rendelet rendelkezik. 
 
A munkavégzés során a következő veszélyekkel kell számolni: 

- a teher leejtése, kézből kicsúszása, aminek a következményei lábsérülések lehetnek, 
- szállítás közben a kézben tartott teher személyeknek, tárgyaknak, gépnek ütközik, 

emiatt kéz- és lábsérülések következhetnek be, 
- az útfelület hibája, szennyezettsége vagy szintkülönbség miatt botlás, elcsúszás, elesés 

veszélye lehetséges, aminek következtében kéz, fej és lábsérülés adódhat. 
 
 A munkavégzésnél a következő alapszabályokat kell figyelembe venni: 

- a teher felemelése előtt meg kell győződni arról, hogy stabilan fekszik-e, mekkora 
lehet a tömege, nincs-e valahol rögzítve, hol célszerű megfogni (a teher alakja nem 
feltétlenül szabályos), a felemelés közben kell-e számolni széteséssel, 

- a súlyos terhet csak egyenes háttal, hajlított térddel és lassan kell felemelni (ld. a 
súlyemelőket), 

- a terhet mindig egész marokkal kell fogni, nehogy kicsússzék a kézből,  
- a terhet mindig szorosan a test mellett kell tartani, de ha lehet, a nagy tömegű terhet 

vállon kell vinni, 
- csövet, rudat vállon, háton úgy kell szállítani, hogy annak elülső vége legalább 2 m-rel 

legyen a padlószint felett, de ne érjen szerkezeti elemhez, különösen villamos 
vezetékhez, 

- a teher lerakása előtt mindig ellenőrizni kell, hogy az nem fog-e felbillenni. Az 
ujjsérülést megelőzendő, szükséges lehet alátétekre helyezni a terhet.  

 
3. Milyen tömegű terhek szállíthatók? 



 
Felnőtt nő max. 20, felnőtt férfi max. 50 kg tömegű terhet vihet max. 50 m távolságra. A 
fiúkat 16, a lányokat 18 éves korukig rendszeres anyagmozgási munkával megbízni nem 
szabad, csak eseti munkával, fél munkaidő tartamban, ahol a darabárú tömege nem haladja 
meg a 15 kg-ot.  
 
Ha a szállítási útvonal emelkedik, a terhet csökkenteni kell, 1 %-os emelkedőnél 10 kg-ra, 2 
%-osnál 5 kg-ra. A kézzel szállítás távolsága legfeljebb 90 m lehet felnőtt férfinál sík terepen, 
de 10 %-os emelkedésnél ez nem lehet több 30 m-nél. Hasonló megfontolásból 50 kg-os 
terhet lépcsőn csak 3 m magasságig megengedett szállítaniuk, efelett a kézi szállítás nem 
megengedett. 
 
Súlyos terhet több személy is vihet, ha biztonságosan meg tudják fogni, de a tehernormát itt is 
tartani kell. Viszont 200 kg-nál nagyobb tömegű terhet kézi erővel mozgatni már nem 
megengedett! Ha a terhet több személy szállítja, egyiküket mindig ki kell jelölni a munka 
irányítójának, az ő utasításait a többieknek be kell tartani. (részletesen ld. Közlekedési 
Balesetelhárító és Egészségvédő Óvórendszabály IV. fejezetben) 
 
4. Milyen egyéni védőeszközöket kell használni kézi anyagmozgatás közben? 
 
A szükséges egyéni védőeszközöket a munkafeladat, a teher és a munkakörnyezeti jellemzők 
alapján kell meghatároznia a munkáltatónak, a kockázatok felmérése és értékelése alapján. 

- a fej védelmére védősisakot, védőkámzsát kell biztosítani, ahol leeső tárgyakkal, 
illetve le/beesés veszélyével kell számolni, 

- a felső végtagok védelmére alkalmas védőeszközök a vállvédő, csuklószorító, 
tenyérvédő, védőkesztyű. Ezek a védőeszközök a teher okozta sérülés illetve ártalmas 
hatás megelőzésére szolgálnak, 

- az alsó végtagok védelmére (lábfej) az orrmerevítős, talpvédő betétes védő lábbeli 
(bakancs, szandál) megfelelő (a teher ráeshet a lábfejre, szállítás közben a láb 
beleütközhet szilárd felületbe).  

- ha a környezeti tényezők indokolják (pl. meleg üzemben, hűtőházban, savas vagy 
lúgos munkakörnyezetben, szükség lehet az ártalomnak megfelelő más védőeszközök 
(pl. saválló védőruha) biztosítása is. 

 
A munkáltató feladata – az egyéni védőeszközök biztosítása mellett az is, hogy a 
rendeltetésszerű használat oktatásáról, a védőképességét elvesztő védőeszközök cseréjéről, 
tisztításáról gondoskodjék. 
 
 
 
 
 
 

KÉZI ANYAGMOZGATÁS SEGÉDESZKÖZZEL 
 
Melyek a feltételei a szállítási útvonal biztonságos kialakításának? 
 
Segédeszközzel végzett anyagmozgatásnál rendszerint nagy tömegű terhet kis távolságra 
szállítanak. A szállítási útvonal szélessége legalább 1,5 m legyen egyirányú forgalom esetén, 
legalább 2,5 m pedig kétirányú forgalom esetén. 
 



A pálya kialakításával kapcsolatos további követelmények egyeznek a kézi anyagmozgatási 
szállítópályákéval. 
 

2.2 Milyen tömegű terhek szállíthatók? 
 
Ömlesztett anyagok lapátolásánál a megengedett teher (beleszámítva a lapát tömegét) Felnőtt 
nőknél legfeljebb 5 kg, felnőtt férfiaknál legfeljebb 8 kg lehet. 
 
Lányok 16-16, fiúk 14-16 éves korig kétkerekű kézikocsin legfeljebb 50 kg, három- vagy 
négykerekű kocsin legfeljebb 70 kg terhet vihetnek, 2 %-os emelkedőig. Ennél nagyobb 
emelkedőn, egyenetlen felszínű talajon a megengedett teher 30 illetve 50 kg. Ennél a 
korosztálynál a rendszeres talicskás anyagmozgatás nem megengedett. 
 
18 éven felüli nők és 16 éven felüli férfiak 2 %-os emelkedőig, egyenletes, süppedésmentes 
talajon talicskával 50 kg, kétkerekű kézikocsival 100 kg, három- vagy négykerekű 
kézikocsival 150 kg terhet szállíthatnak, Meredekebb lejtőn, süppedékes talajon az 
értékhatárok: 20, 50, 100 kg. 
 

2.3 Melyek a segédeszközzel végzett anyagmozgatás feltételei és fontosabb szabályai? 
 
A segédeszközzel végzett anyagmozgatásnál a következő veszélyekkel kell számolni: 

- a teher leesése a segédeszközről, ha a mérete túl nagy, befogása nem biztonságos, 
- elcsúszás, botlás szállítás közben, a szállítási útfelület egyenetlensége, süppedékessége 

miatt, 
- az eszköz fogantyúja kézsérülést okoz. 

Kézi horog: Fontos, hogy a hegye ép legyen, mert különben kicsúszhat a teher a horogból. 
 
Fogó: A fogó pofák szerkezeti épsége a kritikus a biztonság szempontjából. 
 
Kézi tapadókorong: Emelésre használják, lehet szívókorongos vagy mágneses kivitelű. 
Lényeges, hogy a felfogó felület sík felfekvésű legyen, a mágneses illetve a szívó hatás 
érvényesüljön. 
 
Görgő: Anyaguk lehet fém vagy keményfa. Hosszuk mindkét oldalon legalább 20 cm-rel 
haladja meg a teher szélességét. Csak sík, süppedékmentes útfelületen alkalmazhatók. Csak 
egyforma átmérőjű görgőket szabad a teher alá helyezni, igazításukat pl. kalapáccsal kell 
végezni, kézzel tilos! 
 
Emelőrúd: A terhet emelő ék alakú éle legyen ép. A használatkor az emelőrúddal szemben 
állni, vagy arra ráállni nem szabad. A szállítási út felületén felületi hibák nem lehetnek, mert a 
teher leeshet az emelőrúdról. 
 
Korcsolya: Általában gépjármű platójáról lerakodáshoz használják. Két, egymással a 
szétcsúszás ellen összekapcsolt acél vagy keményfa rúdból áll, a végükön beakasztó 
kampóval.  A teher mozgatása közben a tartók között vagy előttük tartózkodni nem szabad! 
 
Kenderkötél: Méretét a teher tömegének megfelelően kell megválasztani, az előírt terhelési 
próbát el kell végezni. 
 
Kézitargoncák: A fogantyúkon legyen védőkengyel, elkerülendő a kéz sérülését pl. 
forduláskor falnak nekiütközés esetén. Ha a talicskával pallón kell menni, annak szélessége 



legalább 0,9 m legyen és 20 cm-enként keresztlécek legyenek rajta. A palló emelkedése 10 %-
osnál nagyobb nem lehet. A zsáktargoncánál ügyelni kell a felvevőél épségére, 
egyenességére. A gázpalack szállító kézitargoncát lánccal kell ellátni, megakadályozandó a 
palack kidőlését. 
 
Kézikocsik: Három- vagy négykerekűek, vonó vagy toló rúddal vannak ellátva. Vonórúd 
nélküli kocsit húzni nem szabad. 
 

2.4 Melyek a kézi emelőeszközök használatának fontosabb szabályai? 
 
A kézi emelőeszközöket általában nagy tömegű terhek kis magasságra emeléséhez 
alkalmazzák. Az eszközökön jól láthatóan, adattálán meg kell adni a névleges teherbírást. Ha 
az alkalmazás módja nem egyértelmű, az eszközön erre vonatkozó jelöléssel kell útbaigazítást 
adni. A használat során fej, kéz- és lábvédő egyéni védőeszközöket kell használni  
 
Fogasrudas, csavarorsós emelő: 
Lényeges, hogy a terhelést bíró, szilárd, egyenletes talajfelületre helyezzék az emelés előtt, 
szükség lehet alátét alkalmazására is az elbillenés megakadályozásához. Az emelőfejet úgy 
kell a teher alá helyezni, hogy az az emelés alatt ne fordulhasson ki. A terhet az emelés során 
folyamatosan alá kell támasztani, a terhet csak az emelőn megtartani nem szabad. A felemelt 
teher alá lépni, belépni nem szabad. A terhet fokozatosan kell leengedni, folyamatosan 
eltávolítva az alátéteket. 
 
Kötélcsigasor: 
Az emelőeszközt emelés előtt olyan tartószerkezethez kell csatlakoztatni, amelynek a 
teherbírása legalább kétszerese az emelendő tehernek. Huzallal emelni nem szabad, kötelet, 
láncot kell alkalmazni. A húzóelemet oldalról kell kezelni, a felemelt teher alá állni tilos! A 
köteleket, láncokat időszakos ellenőrzésnek kell alávetni.  
 
Kézicsörlő: 
A csörlőt elmozdulás ellen szilárdan rögzíteni kell, mert a teher elhúzhatja. A terhet a 
lekapcsolás lehetőségét kizáró módon, biztonságosan kell felerősíteni a csörlőre. A csörlő 
kezelője és a kötöző csak 18 évesnél idősebb, a csörlő kezelésére jogosult személyt lehet.    
 
 
 
 

GRAVITÁCIÓS ANYAGMOZGATÁS 
 

3.1 Melyek a gravitációs anyagmozgatás eszközei? 
 
Ide tartoznak az ömlesztett anyagok továbbítására szolgáló surrantók, ejtőcsövek, valamint a 
darabos áruk továbbítására alkalmas csúszdák és gravitációs görgőspályák. A surrantó fenék 
és oldallemezekből kialakított szerkezet. Az ejtőcső lényegében egy zárt függőleges surrantó, 
amelyben terelőlemezeket helyezhetnek el. A gravitációs görgőspályának lehetnek vízszintes 
szakaszai is, ahol a darabáru kézzel továbbítható. A csúszda egyenes vagy ívelt lejtő, 
oldallemezekkel. 
 

3.2 Melyek a gravitációs anyagmozgatás jellemző veszélyei? 
 



Ha a pálya lejtőszöge nem elegendő, az anyag feltorlódhat a pályán, ami a szállított anyag 
pályából kiesését okozhatja. Torlódás következhet be anyagátadási helyeken, valamint a 
görgőspályán is, pl. az ütközőnél, megállító lemeznél. A túl nagy lejtőszög esetén a szállított 
anyag felgyorsulhat és emiatt kivágódhat a pályáról. 
 
A nedvszívó tulajdonságú szállítandó anyag párás levegőben összetömörödik, rátapadhat a 
surrantó, csúszda falára, lehetetlenné teszi a szállítást. A feltapadás megszüntetésekor pl. 
bolygatásnál a hirtelen meginduló összetapadt anyagdarabok kieshetnek a pályáról. 
 
Ha az anyagátadási hely nem megfelelő kialakítású, pl. áteresztő képessége kisebb, mint a 
ráhordó pályáé, ugyancsak bekövetkezhet az anyag feltorlódása, majd kiesése a szerkezetből. 
Ha két pályát egymáshoz kapcsolnak, lényeges, hogy az átvevő pálya szállítási síkja lejjebb 
legyen, mint az átadó pálya anyagátadási síkja, különben anyag feltorlódás és kiesés fog 
bekövetkezni. 
 
Ha az anyagátadó és az anyagátvevő pályák nem azonos szerkezetűek, pl. csúszdáról adnak át 
darabárut görgőspályára, a szállítási sebesség különbségéből ugyancsak adódhat 
anyagfeltorlódás. 
 
Az ömlesztett anyag koptatja a vályút, amely annyira elvékonyodhat, hogy összeroppan. 
Ömlesztett anyag szállításánál jelentős porképződés is lehetséges. 
 
Az anyag és a pálya közötti súrlódás –az anyag fajtájától függően- okozhatja az anyag 
elektrosztatikus feltöltődését. A feltöltődött anyag szikraképződés közben leadhatja a töltését, 
ami viszont erősen poros környezetben porrobbanáshoz vezethet. 
  
Az anyag kiesése a pályáról súlyos személyi sérülést okozhat. 
 

3.3 Milyen védelmi megoldásokkal tehetők biztonságossá a gravitációs anyagmozgató 
berendezések? 
 
A fokozott kopásnak kitett részeknél – pl. a surrantó csövek könyökénél- kopásálló béléssel, 
vagy érdes felülettel – az anyagszemcsék egy része a mélyedésekben marad, az anyagáram 
ezeken a részecskéken fog csúszni -  csökkenthető a koptató hatás. 
 
A csúszda feladóhelyét három oldalról el kell keríteni munka közben is. A padlónyílást el kell 
keríteni, megakadályozandó a beesést. 
 
A szállított anyag kiesését a pályáról a pályaoldalak magasításával vagy korláttal lehet 
megakadályozni. Görgőspályánál lényeges, hogy a görgőosztás illeszkedjék a szállítandó 
darabárú méreteihez, a leesés elkerüléséhez: pl. ha a görgőosztás túl nagy, a darabáru 
bebillenhet a görgősorok közé és a továbbítás megáll, feltorlódás jön létre. 
 
A kiporzás a pályaszakasz fedésével, vagy zárt pálya alkalmazásával mérsékelhető 
Görgőspályáról kézzel vagy géppel veszik le a darabárut a leadóhelyen. A levételnél lényeges, 
hogy a darabáru sebessége ne veszélyeztesse a levétel biztonságosságát. Ezért szükség lehet 
fékezőgörgők beiktatására, a pályavég-szakasz emelkedős kialakítására. Fokozott a veszély 
akkor, ha a görgőspálya hajtott szállítószalagra adja át az árut, mivel az átadó helyen a rés 
kézbehúzási veszélyt jelent. Ilyenkor a rést a lehető legnagyobb mértékben kell csökkenteni, 
vagy lemezzel le kell fedni. 
 



Ahol fennáll a géprészekkel ütközés veszélye, ott a veszélyre a géprészek festéssel 
megjelölésével kell felhívni a figyelmet. Kézi anyag(áru) feladásnál/levételnél védőkesztyűt 
és orrmerevítős védőlábbelit kell használni. A leeső szállítmány elsősorban az alsó végtagok 
sérülését okozhatja.  
 
 
 
 
 

FOLYAMATOS MŰKÖDÉSŰ SZÁLLÍTÓGÉPEK 
 

4.1 Mely gépek tartoznak a folyamatos szállítógépek csoportjába? 
 
A folyamatos szállítógépek ömlesztett vagy darabos anyagok állandó sebességgel történő 
továbbítására szolgálnak, rendszerint helyhez kötöttek, de vannak mobil gépek is pl. szállító 
szalagok. A szállított anyag feladása történhet kézi erővel vagy géppel. 
 
Ide tartoznak a hevederes szállítószalag, a csuklótagos szállítószalag, a függőkonvejor, a 
serleges elevátor, a szállítócsiga és a hajtott görgőspálya. 
 

4.2 Melyek a folyamatos szállítógépek jellemző veszélyei? 
 
A forgó, mozgó elemeknél, mint a hevederes szállítószalag dobjai, alátámasztó görgői és a 
mozgóheveder között kéz (kar) behúzása, elkapása következhet be. 
 
A szállított anyag kiporzása a levegőt, lehullása a környezetet szennyezi. Darabos anyag 
leesése a szállító elemről, pl. a függőkonvejor függesztékéről a tömegénél fogva akár súlyos 
sérülést is okozhat. 
 
A függőkonvejor által szállított anyagnak (tehernek) nekiütközés ugyancsak sérülést 
eredményezhet. A ferde szállítószalag hevederje visszafut, a teher a feladóhelyen feltorlódhat, 
kieshet, személyi sérülést okozva. A szállítógép váratlan megindulás, ha a környezetben 
személyek tartózkodnak, sérülést okozhat (függőkonvejor felfüggesztett teherrel). Ez 
különösen akkor veszélyes, ha energia kimaradás miatt a gép leállt, és az energia 
visszatértekor megindulna. 
 
Az anyag leesése, kiesése a szállítógépről ugyancsak balesetveszélyes a környezetben 
tartózkodókra. A szállított anyag kanyarban kisodródhat a szállítóelemről. 
 
A kézi anyagfeladásnál/levételnél a kéz a teher és a szállítóelem közé szorulhat. A 
szállítóelem, mint pl. a heveder elszakadáskor kivágódhat, ami sérülést okozhat. A mobil 
szállítószalagnál stabilitásvesztés (borulás) következhet be, ha nem megfelelően terhelik vagy 
süppedékes talajra állítják. 
 
Veszély adódhat, ha a szállított anyag beékelődik a szállítóelem és egy szerkezeti rész közé: 
ez szállítóelem szakadást is okozhat, de a dugulás elhárításakor a hirtelen meginduló 
szállítógép a beavatkozó személy sérülését okozhatja.  
 
Az anyagátadó helyen, ha az anyagráhordás és az anyagelhordás sebessége eltérő a gépek 
eltérő szállítási sebességei miatt, balesetveszélyes anyagfeltorlódás, leesés következhet be. 



Vezérléstechnikailag egymáshoz kapcsolt szállítógépek pl. szállítószalagoknál az 
anyagátadási helyeken torlódás, kiesés következhet be, ha a gépek indítási és leállítási 
sorrendje nem a szállítási iránnyal összhangban van megállapítva. 
 
 
 
 

MILYEN VÉDELMI MEGOLDÁSOKKAL TEHETŐK BIZTONSÁGOSSÁ A 
FOLYAMATOS SZÁLLÍTÓGÉPEK? 

 
A forgó, mozgó részekhez hozzáférés ezen részek szilárd burkolásával, elkerítésével, 
padlószint alá süllyesztésével, zárt gépváz kialakításával megakadályozható. E tekintetben 
különösen veszélyes gépek a hosszú, sorbakapcsolt szállítószalagok, mert a hevederek hossza 
mentén végig fennáll ez a veszély.  
 
Ha a géphez ellensúly tartozik pl. heveder feszítéséhez, annak a terét el kell keríteni az 
ellensúly véletlen leeséséből adódó sérülések elkerüléséhez.Vontatópályás szállítógép 
vonóláncát a padlószint alatt kell elhelyezni 
 
A függőkonvejorral szállított tehernek nekiütközés, a konvejor függesztékéről leeső teher 
okozta balesetveszély a szállítási pálya elkerítésével, vagy szintben eltolásával 
kiküszöbölhető. Különösen fontos a személyi közlekedés lehetőségének kizárása a pálya 
nyomvonalában, ha a konvejorpálya elválasztott helyiségeket keresztül van vezetve és nem jól 
látható be.  
 
A villamos energia hirtelen visszatértekor bekövetkező váratlan indulás ellen a gép 
áramkörébe mágneskapcsoló beépítése védelmet ad, mivel a  gép csak indítási művelettel 
indítható meg újra. 
 
A feladó, leadó helyek elkerítésével, illetéktelen személyek elöl lezárásával az anyag leesése, 
kiszóródása okozta veszélyeztetés kiküszöbölhető. 
 
Az anyag feladásánál a túladagolás miatt lehetséges feltorlódás, anyagkiesés szabályozott 
sebességű illetve mennyiségű adagolással kiküszöbölhető. Minden olyan helyen, ahol a 
szállított anyagnak a szállítógépből kiesésével reálisan számolni lehet, elkerítéssel vagy más 
módon gondoskodni kell arról, hogy a kieső anyag személyi sérülést ne okozhasson. 
 
Kézi anyagfeladásnál védőkesztyűt használni kell az esetleges becsípődés, beszorulás okozta 
kézsérülés lehetőségének mérséklésére. Ha ésszerűen megoldható, gépi anyagfeladást kell 
alkalmazni. 
 
Az anyag beékelődésének a lehetősége elsősorban hajtott görgőspályánál, valamint a 
szállítógépek közötti anyagátadási helyen áll fenn. Ennek elkerüléséhez a darabárú méretének 
megfelelő görgő-osztású görgőspályát kell alkalmazni; a szállítópályák átadási helyén pedig a 
rést a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. 
 
A heveder visszafutása szállítószalagnál és serleges elevátornál következhet be, elsősorban 
túlterhelés miatt. A hevedernek a szállítási iránnyal ellentétes mozgása visszafutásgátló 
beépítésével kizárható. A visszafutásgátló lényegében egy szabadonfutó szerkezet, amely csak 
egy irányban engedi a dob forgását. 



 
Az egymásra dolgozó szállítógépek, pl. szállító szalagok esetén a gépeket úgy kell egymáshoz 
reteszelni, hogy indításkor először a szállítási irányt tekintve utolsó gép induljon meg (utoljára 
pedig a szállítási irányba eső első gép); a leállításnál pedig a gépek leállása fordított 
sorrendben történjék. Lényeges, hogy a szállítógépek szállítási sebessége összhangban legyen 
egymással, elkerülendő az anyag feltorlódását az átadásnál. 
 
Hosszú, illetve több gépből álló szállítópályánál annyi vészleállítót kell elhelyezni a pálya 
mentén, hogy az esetleges üzemzavar, baleset bekövetkezése esetén az észlelő személy a 
lehető leghamarabb leállíthassa a szállítópályát. 
A szállított anyag kiporzásával ömlesztett anyagok szállításánál lehet számolni. A kiporzás 
elkerülhető zárt házú szállítógép alkalmazásával pl. szállítócsiga, serleges elevátor 
beállításával. Fokozott kiporzás az anyagfeladó/átadó/leadó helyeken van. 
 
 
 

MUNKAESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
 
Mi értendő a munkaeszköz használatán? 
 
A munkaeszköz használata a munkaeszközzel végzett bármely tevékenység, ideértve az 
elindítást, leállítást, alkalmazást, szállítást, javítást, karbantartást és tisztítást is. 
 
Munkaeszközt csak a kezelőjének és csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények 
között szabad használnia. Javítást, karbantartást csak a munkáltató által e feladattal megbízott, 
külön kioktatott személy végezhet. 
 
Mi az ellenőrző felülvizsgálat és mikor kell végezni?  
 
A munkaeszközök használatának munkavédelmi követelményeiről szóló 14/2004. (IV. 
19.) FMM rendelet értelmében az ellenőrző felülvizsgálat az Mvt. 21. § (2) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó, tehát a veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz vizsgálata, ha 
annak biztonsága függhet a szerelés körülményeitől. Az ellenőrző felülvizsgálatot a 
szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint - ha a 
munkaeszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végeztek szerelési 
munkát - a használatba vétel előtt egy megbízott személynek kell elvégeznie, aki a 
vizsgálat során meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről. A követelmény lényege az, hogy 
a munkaeszközön végzett szerelés megfelelőségét, biztonságosságát ellenőrizzék a 
használatba vétel előtt.  Ebből következik, hogy az olyan munkaeszközökön, amelyek a 
használat során szerelést nem igényelnek, ilyen vizsgálatot nem kell végezni. Továbbá azt is 
tisztázni szükséges, hogy mi értendő szerelésen. A jogszabály szellemének értelmében itt 
nem a normál üzemvitelnél felmerülő szereléseket kell érteni (pl. szerszámcserét, 
részegység-cserét végeznek termékváltásnál), hanem a gép jó műszaki állapotának 
helyreállítása érdekében elvégzett szereléseket (javítás, átalakítás), illetve az új helyen 
felállításnál végzett szerelést. Ugyanis ezek a szerelési munkák –mivel már nem a gyári 
munkaeszköz-állapot áll fenn, hanem egy új állapot- már érintik a munkaeszköz 
biztonságosságát, ezért nyilvánvalóan azt ellenőrizni is kell.   
 
Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltatónak írásban kell meghatároznia. 
A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket pedig jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 



 
Megbízott személynek tekintendő az a munkavállaló vagy polgári jogi szerződés alapján 
munkát végző külső szakember, akit a munkáltató meghatározott feladatok (pl. munkaeszköz 
karbantartása, megvizsgálása, ellenőrző felülvizsgálat, időszakos ellenőrző felülvizsgálat) 
elvégzésére írásban bíz meg, és rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges szakmai 
képesítéssel, tapasztalattal és gyakorlattal. A megbízott személynek nem kell feltétlenül 
rendelkeznie munkavédelmi szakképesítéssel. 
 
Mi az időszakos ellenőrző felülvizsgálat és mikor kell végezni? 
 
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó, tehát veszélyesnek nem minősülő olyan munkaeszköznek - a munkáltató által 
meghatározott gyakoriságú - felülvizsgálata, amely munkaeszköz a használat során 
bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi 
biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő. Tehát itt arról van szó, hogy 
ha egy veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz állapota a használat során olyan 
mértékben megváltozhat, hogy a környezetében tartózkodókra nézve veszélyforrás lehet 
(pl. korrózió miatt a szerkezet szilárdsága már nem megfelelő), bizonyos időszakonként 
kerüljön ellenőrzés, következésképpen felügyelet alá. 
 
A munkáltatónak gondoskodnia kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy 
általi elvégzéséről. 
 
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat 
gyakoriságát, módját a munkáltatónak írásban kell meghatároznia, figyelemmel az 
üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó 
által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó 
előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja meg az öt évet. 
 
A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, 
amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni. 
 
Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják, a munkáltatónak arról is gondoskodnia 
kell, hogy a legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzése a munkaeszközön 
elhelyezett, jól látható jelzéssel fel legyen tüntetve. A követelményekből kitűnik, hogy az 
időszakos ellenőrző felülvizsgálat rendje sokban hasonlít a veszélyes munkaeszközök 
időszakos biztonsági felülvizsgálatának törvényszabta rendjéhez, a lényeges különbség abban 
van, hogy a megbízott személyre vonatkozóan nincs megfogalmazva jogosultsági kritérium, a 
felülvizsgálat elvégzése nem munkabiztonsági szaktevékenység. 
 
A munkaeszközt, ha azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát nem végeztek, 
vagy sérülést okozó esemény következett, illetve következhetett volna be a rendeltetésszerű 
használat mellett, továbbá ha azon átalakítást végeztek, csak akkor lehet ismételten 
használatba venni, ha azt megbízott személy megvizsgálta és írásban nyilatkozott a 
munkaeszköz alkalmasságáról. 
 
Mire kell figyelemmel lennie a munkáltatónak a munkaeszköz megválasztásánál? 
 
A munkáltatónak az üzemeltetésre szánt munkaeszköz megválasztásánál és az üzemeltetés 
helyének kijelölésénél gondoskodnia kell arról, hogy a munkaeszköz használata során 



a) a munkavállaló testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés követelményeinek, teljesüljenek az ergonómiai követelmények (pl. ne kelljen 
természetellenes testhelyzetben végezni egy műveleti lépést); 

b) a munkaeszköz elégítse ki a sugárvédelmi, villamosbiztonsági és ergonómiai 
követelményeket, illetve használata ne vezessen kóroki tényezők (pl. zaj, rezgés, lokális 
meleg, hideghatás) kialakulásához; 

c) biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét. 
 

A munkáltatónak azt is biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak 
kezelője (akinek a feladata a munkaeszköz használata) használja. Javítást, átalakítást, 
karbantartást csak a munkáltató által e feladat elvégzésére megbízott, külön oktatásban 
részesített személy végezhet. 
 
Miről kell tájékoztatnia a munkáltatónak a munkavállalókat a munkaeszköz megválasztásával 
kapcsolatosan? 
 
A munkáltatónak a biztonságos munkaeszköz megválasztása során tájékoztatnia kell a 
munkavállalókat a munkaeszközök használatával összefüggésben legalább 

a) a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának 
körülményeiről, feltételeiről, 

b) rendeltetésszerű használata során az előrelátható veszélyes, illetve veszélytelen 
meghibásodási lehetőségeiről és a meghibásodás esetén szükséges tennivalókról, 

c) az előfordulható téves kezelésről és annak következményeiről, 
d) a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan 

munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az érintett munkaeszközt nem használja. 
 

Fontos, hogy a tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, 
érthetően, ahol szükséges írásban kell megadni. 
 
Mire kell kiterjednie a munkavédelmi oktatásnak a munkaeszközökkel kapcsolatosan? 
 
A munkáltatónak a munkavállaló a munkába állásakor, illetve a munkaeszköz átalakításakor 
vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor a munkavédelmi oktatás keretében a 
munkavállalót a munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatnia kell legalább 

a) a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról, 
b) a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és 

leszereléséről, működtetéséről, 
c) a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hibák elhárításával 

kapcsolatos feladatairól, 
d) a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről, 
e) a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről, 
f) a munkaeszközök rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről, 
g) a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról, 
h) a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról, 
i) a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk 

követelményeiről, 
j) a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról. 

 
A munkáltatónak - az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében - a 
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel folytatott tanácskozáson, valamint a 



munkáltatói intézkedések előzetes megvitatása során konzultálnia kell a munkaeszközökkel 
kapcsolatos kérdésekről. 
 

 
  

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 
Melyek a munkáltató általános kötelezettségeit a munkahelyek kialakításával 
kapcsolatosan? 
 
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II. 8.) 
SzCsM-EüM együttes rendelet alapján 
 
- A munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi 
területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése nemcsak a rendeletben 
meghatározottaknak és a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak feleljen meg, 
hanem a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek is. Ez a 
rendelkezés a műszaki haladás folyamatos követésére kötelezi a munkáltatót, függetlenül 
attól, hogy az új eredmények, vívmányok a munkavédelmi szabályozás részét képezik-e egy 
adott időszakban. 
 
- Az Mvt. 21. § (2) bekezdésében előírt munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok 
során a munkáltató köteles  
a) munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból azonosítani a várható veszélyeket 

(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét a létesítmény, 
a munkahely és a technológia esetében; 

b) felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség 
mértékét;  

c) meghatároznia a védekezés leghatékonyabb módját, a műszaki és egyéni védelem 
módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési 
intézkedéseket. 

 
- A munkáltató felelőssége kiterjed arra is, hogy 

a) a munkahelynek minősülő épületek, építmények a használatuk jellegének megfelelő 
szerkezetűek és szilárdságúak legyenek (szerkezeti biztonság); 

b) olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tűz- vagy 
robbanásveszélyt; 

c) a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a közvetlen 
vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben; 

d) olyan anyagokat és a védőberendezéseket alkalmazzanak a munkahelyen,  amelyek 
összhangban vannak a  villamos feszültséggel, a munkavégzés körülményeivel és a villamos 
berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségével. 

 
- A munkáltató azt is biztosítania kell, hogy a munkahelyeket, a munkaeszközöket, a 
felszereléseket és a higiénés követelményeknek megfelelően rendszeresen takarítsák és 
tisztítsák. Ennek keretében intézkednie kell 

a) a rovarok és rágcsálók szükség szerinti irtásáról; 
b) a zárt téri munkahelyek rendszeres, a használatnak megfelelő gyakoriságban történő 

takarításáról, illetve azon munkahelyeken, ahol a munkavállaló veszélyes anyaggal, 
készítménnyel kerülhet érintkezésbe, műszakonként legalább egyszeri takarításról. Azokon a 
munkahelyeken, ahol a veszélyes anyagok, készítmények pora szennyezheti a 



munkakörnyezetet és ezzel a munkavállaló érintkezésbe kerülhet, a takarítást oly módon kell 
elvégezni, hogy e művelet ne legyen újabb veszély forrása. 

 
- A munkáltató arról is köteles gondoskodni, hogy 

a) a munkahelyet, a munkaeszközöket, felszereléseket  rendszeresen és folyamatosan 
karbantartsák, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibákat 
lehető legrövidebb időn belüli elhárítsák; 

b) a veszélyek elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági berendezéseket, eszközöket 
rendszeres karbantartsák és működéséneket ellenőrizzék; 

c) a mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközöket könnyen hozzáférhető helyen 
és üzemképes állapotban tárolják; 

d) a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik előzetesen megkapják a szükséges 
tájékoztatást a munkahelyre vonatkozó valamennyi tervezett munkavédelmi intézkedésről; 

e) a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi érdekképviseletekkel a munkavállalók 
egészségére és biztonságára kiható döntések előkészítése során tanácskozzanak; 
   f) az „Emberben bizonyítottan rákkeltő vegyi anyagok” (ún. 1. kategóriás anyagok), 
„Emberben valószínűleg rákkeltő vegyi anyagok” (ún. 2A kategóriás anyagok), továbbá olyan 
készítmények, amelyek előbbiek szerinti anyagtartalma nagyobb, mint 1%, technológiai célra 
csak akkor kerüljenek kiválasztásra, ha más, kevésbé veszélyes anyagokkal nem 
helyettesíthetők. 
 
 

ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK 
 
Mi tekintendő építési munkahelynek? 
 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet alapján ideiglenes vagy változó építési munkahely az építőipari 
kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a 
munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka 
elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és 
felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai 
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az alábbi építési 
munkák területe: 
1. Árokásás 
2. Földmunkák 
3. Építés 
4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 
5. Átalakítás vagy kiszerelés 
6. Változtatás 
7. Felújítás 
8. Javítás 
9. Szétszerelés 
10. Építmény és zsaluzatok bontása 
11. Üzemeltetés 
12. Karbantartás, festés, tisztítás 
13. Csatornázás 
14. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése 
15. Szállítás, tárolás, raktározás 
16. Beton-vasbeton munkák 



17. Kőműves munkák 
 
 
 
 
 
Mi a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor helye az építési munkahelyen és mi 
a feladata? 
 
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor) az a természetes 
személy, akit a tervező illetve a kivitelező megbíz vagy foglalkoztat a rendeletben előírt 
feladatok teljesítése érdekében. 
 
A tervező a kivitelezési tervdokumentáció készítése során, a kivitelező munkáltató pedig a 
kivitelezés ideje alatt köteles koordinátort igénybe venni (természetesen ugyanaz a személy 
is lehet), foglalkoztatási jogviszony vagy megbízás keretében, a rendeletben pontosított, 
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő (Mvt. 8. §) feladatok ellátására. 
Mindazonáltal, ha a tervező, illetve a kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági 
szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, ez a kötelezettség nem terheli, de a Mvt. 19. 
§-ának (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatban rögzíteniük kell azt, hogy a 
koordinátori feladatokat ki látja el. Lényeges, hogy a koordinátor megbízása vagy 
foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét! 
 
A kiviteli terv készítésével kapcsolatos koordinátori feladatok: 
a) a kiviteli tervvel, a kivitelezés előkészítésével és a kivitelezéssel kapcsolatos 
munkavédelmi feladatok koordinálása; 
b) a biztonsági és egészségvédelmi terv ellenőrzése szakmai szempontból; 
c) egy olyan dokumentáció összeállítása, amelyben az építmény és az építési technológia 
jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges 
későbbi munkák biztonsága érdekében; 
d) az általános megelőzési és a biztonság alapelvek megvalósításának összehangolása, 
különös figyelemmel: 
- a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 
végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározására, 
- a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési 
időtartamának meghatározására. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő koordinátori feladatok: 
 
a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy 
a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát 
személyesen végző önálló vállalkozók a minimális munkahelyi követelményeket, továbbá a 
biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; 
b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 
későbbi munkák biztonságára vonatkozóan elkészített dokumentációhoz annak érdekében, 
hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények 
változásából adódóan a munkavédelmi követelményeket; 
c) az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló 
munkáltatók tevékenységének összehangolásában közreműködés, figyelemmel az Mvt. 40. §-
ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; 



d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; 
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre 
kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. 
 
 
Melyek a tervező legfontosabb munkavédelmi feladatai? 
 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az 
építtetőnek – figyelemmel kell lennie a munkavédelmi előírásokra. A kivitelezési 
tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a 
különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve 
egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; továbbá el 
kell készítenie a biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
 
 
Melyek a kivitelező feladatai a kivitelezés megkezdése előtt? 
 
Alapvető követelmény, hogy a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor 
kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi egy biztonsági és 
egészségvédelmi terv.  Ebben a tervben kell meghatározni - az adott építési munkahely 
sajátosságainak a figyelembevételével - a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a fokozottan veszélyes 
munkákra és munkakörülményekre vonatkozó intézkedésekre. Azok  a munkák és 
munkakörülmények, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére 
fokozott veszélyt jelentenek, a következők: 
 
1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, 
mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel 
veszélyeztetik a munkavállalót. 
2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy 
biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb 
jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, 
biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 
3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munka. 
4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 
5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 
kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 
6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 
7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 
8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 
9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 
10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 
11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 
 
Mikor kell a kivitelezést előzetesen bejelenteni és mely államigazgatási szervnek? 
 



A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést 
köteles küldeni az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési 
munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 
munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
Lényeges, hogy az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan 
kell elhelyezni.  
 
 
Melyek az építési munkahelyen megtartandó legfontosabb követelmények? 
 
Azok a minimális általános követelmények, amelyeket az építési munkahelyen meg kell 
tartani, a következők: 
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 
meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító 
hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 
f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 
 
Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a 
munkáltató köteles az építési munkahelyekre vonatkozó minimális egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket megvalósítani és a koordinátor javaslatait figyelembe venni. 
Külön kiemelést érdemel, hogy az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, 
aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokat és figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 
A munkáltató feladata az is – összeghangban a Mvt. vonatkozó előírásával -, hogy a 
munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztassa azokról 
az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét 
és biztonságát érintik. A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell 
megadni. 
A munkáltatónak további kötelessége, hogy biztosítsa a munkavállalók és képviselőik 
meghallgatását és részvételét a követelmények megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és 
az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 
 

ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK 



 
Mi tekintendő építési munkahelynek? 
 
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó 
minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002.(II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelet alapján ideiglenes vagy változó építési munkahely az építőipari 
kivitelezési munkavégzés helye. A munkavégzés helyének minősül a 
munkaszervezéssel összefüggő felvonulási, előkészítési, valamint a munka 
elvégzéséhez szükséges építési anyagok, gépek, szerkezetek, szerelvények és 
felvonulási épületek elhelyezésére, valamint az előkészítő technológiai 
munkafolyamatok elvégzésére szolgáló terület, különösen az alábbi építési 
munkák területe: 
1. Árokásás 
2. Földmunkák 
3. Építés 
4. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése 
5. Átalakítás vagy kiszerelés 
6. Változtatás 
7. Felújítás 
8. Javítás 
9. Szétszerelés 
10. Építmény és zsaluzatok bontása 
11. Üzemeltetés 
12. Karbantartás, festés, tisztítás 
13. Csatornázás 
14. Ivóvízvezeték építése, árokba fektetése 
15. Szállítás, tárolás, raktározás 
16. Beton-vasbeton munkák 
17. Kőműves munkák 
 
 
 
 
 
Mi a biztonsági és egészségvédelmi koordinátor helye az építési munkahelyen és mi 
a feladata? 
 
Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor (a továbbiakban: koordinátor) az a természetes 
személy, akit a tervező illetve a kivitelező megbíz vagy foglalkoztat a rendeletben előírt 
feladatok teljesítése érdekében. 
 
A tervező a kivitelezési tervdokumentáció készítése során, a kivitelező munkáltató pedig a 
kivitelezés ideje alatt köteles koordinátort igénybe venni (természetesen ugyanaz a személy 
is lehet), foglalkoztatási jogviszony vagy megbízás keretében, a rendeletben pontosított, 
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő (Mvt. 8. §) feladatok ellátására. 
Mindazonáltal, ha a tervező, illetve a kivitelező rendelkezik a munkabiztonsági 
szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, ez a kötelezettség nem terheli, de a Mvt. 19. 
§-ának (2) bekezdésében meghatározott írásbeli nyilatkozatban rögzíteniük kell azt, hogy a 
koordinátori feladatokat ki látja el. Lényeges, hogy a koordinátor megbízása vagy 
foglalkoztatása nem érinti a megbízónak (foglalkoztatónak) és a felelős műszaki vezetőnek a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban megállapított felelősségét! 



 
A kiviteli terv készítésével kapcsolatos koordinátori feladatok: 
a) a kiviteli tervvel, a kivitelezés előkészítésével és a kivitelezéssel kapcsolatos 
munkavédelmi feladatok koordinálása; 
b) a biztonsági és egészségvédelmi terv ellenőrzése szakmai szempontból; 
c) egy olyan dokumentáció összeállítása, amelyben az építmény és az építési technológia 
jellemzői alapján az egészség és biztonság célszerű követelményeit rögzítik az esetleges 
későbbi munkák biztonsága érdekében; 
d) az általános megelőzési és a biztonság alapelvek megvalósításának összehangolása, 
különös figyelemmel: 
- a kivitelezési tervek elkészítése során az egyszerre, vagy a csak egymás után 
végezhető munkafázisok, illetve munkaszakaszok meghatározására, 
- a különböző munkafázisok, illetve munkaszakaszok előrelátható kivitelezési 
időtartamának meghatározására. 
 
Az építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő koordinátori feladatok: 
 
a) a meghatározott követelmények megvalósulásának összehangolása annak érdekében, hogy 
a munkáltató és - amennyiben a munkavállalók érdekében ez szükséges - a munkát 
személyesen végző önálló vállalkozók a minimális munkahelyi követelményeket, továbbá a 
biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározottakat megvalósítsák; 
b) indokolt esetben kiegészítés készítése a biztonsági és egészségvédelmi tervhez, valamint a 
későbbi munkák biztonságára vonatkozóan elkészített dokumentációhoz annak érdekében, 
hogy azok folyamatosan tartalmazzák a munkák előrehaladásából, illetve a körülmények 
változásából adódóan a munkavédelmi követelményeket; 
c) az építési munkahelyen egyidejűleg tevékenykedő, illetve egymást követően felvonuló 
munkáltatók tevékenységének összehangolásában közreműködés, figyelemmel az Mvt. 40. §-
ának (2) bekezdésében megfogalmazott felelősségi szabályokra; 
d) a munkafolyamatok ellenőrzésének összehangolása; 
e) a szükséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az építési munkahelyre 
kizárólag csak az arra jogosultak léphessenek be. 
 
 
Melyek a tervező legfontosabb munkavédelmi feladatai? 
 
A kivitelezési tervdokumentációk készítésénél, az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek - ezek hiányában az 
építtetőnek – figyelemmel kell lennie a munkavédelmi előírásokra. A kivitelezési 
tervdokumentáció készítőjének, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie azokat a 
különböző munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat, amelyeket egyidejűleg, illetve 
egymást követően végeznek, és meg kell határoznia ezek előrelátható időtartamát; továbbá el 
kell készítenie a biztonsági és egészségvédelmi tervet. 
 
 
Melyek a kivitelező feladatai a kivitelezés megkezdése előtt? 
 
Alapvető követelmény, hogy a kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor 
kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi egy biztonsági és 
egészségvédelmi terv.  Ebben a tervben kell meghatározni - az adott építési munkahely 
sajátosságainak a figyelembevételével - a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozó 
egészségvédelmi és biztonsági követelményeket, különös tekintettel a fokozottan veszélyes 



munkákra és munkakörülményekre vonatkozó intézkedésekre. Azok  a munkák és 
munkakörülmények, amelyek az építési munkahelyen dolgozók biztonságára és egészségére 
fokozott veszélyt jelentenek, a következők: 
 
1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás következtében betemetéssel, 
mocsaras területen való elmerüléssel vagy magas helyről történő leeséssel 
veszélyeztetik a munkavállalót. 
2. Egyéb jogszabályokban meghatározott veszélyes anyagokkal, készítményekkel vagy 
biológiai tényezők expozíciójával járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb 
jogszabály alapján meghatározott gyakoriságban időszakos alkalmassági vizsgálatokhoz, 
biológiai monitorozáshoz kötött munkavégzés. 
3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munkaterületen történő munkavégzés, illetve foglalkozási sugárterhelés veszélyével járó 
munka. 
4. Magas feszültségű vezetékek közelében végzett munka. 
5. Vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott elektromágneses sugárzás 
kockázatával járó munkaterületen történő munkavégzés. 
6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefúlás veszélyével járnak. 
7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti munka. 
8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által végzett munka. 
9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. 
10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos munka. 
11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelésével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 
 
Mikor kell a kivitelezést előzetesen bejelenteni és mely államigazgatási szervnek? 
 
A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést 
köteles küldeni az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnek az építési 
munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez, abban az esetben, ha 
a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 
munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát; 
b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot. 
Lényeges, hogy az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan 
kell elhelyezni.  
 
 
Melyek az építési munkahelyen megtartandó legfontosabb követelmények? 
 
Azok a minimális általános követelmények, amelyeket az építési munkahelyen meg kell 
tartani, a következők: 
a) az építési munkahelyen rendet és tisztaságot kell tartani; 
b) a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, 
meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
c) meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a 
veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító 
hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; 
d) gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és 
berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról; 
e) az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos 
tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre; 



f) meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és 
eltávolítási szabályait; 
g) meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék 
tárolásának, elszállításának a szabályait; 
h) rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett 
elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák 
előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva; 
i) biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési 
munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak 
figyelembevételével. 
 
Az építési munkahelyen a biztonság megvalósítása és az egészség védelme érdekében a 
munkáltató köteles az építési munkahelyekre vonatkozó minimális egészségvédelmi és 
biztonsági követelményeket megvalósítani és a koordinátor javaslatait figyelembe venni. 
Külön kiemelést érdemel, hogy az építési munkahelyen a természetes személy munkáltató, 
aki maga is végez építési szakmunkát vagy építésszerelési munkát, köteles megtartani a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokat és figyelembe venni a koordinátor javaslatait. 
A munkáltató feladata az is – összeghangban a Mvt. vonatkozó előírásával -, hogy a 
munkavállalókat, illetve képviselőiket köteles - szükség szerint írásban - tájékoztassa azokról 
az intézkedéseiről, amelyek az építési munkahelyen munkát végző munkavállalók egészségét 
és biztonságát érintik. A tájékoztatást a munkavállaló részére közérthető formában kell 
megadni. 
A munkáltatónak további kötelessége, hogy biztosítsa a munkavállalók és képviselőik 
meghallgatását és részvételét a követelmények megvalósítása során, ha a kockázat mértéke és 
az építési munkahely mérete ezt indokolttá teszi. 
 

Vonatkozó jogszabályok, mellékletek, szabványok számai 

   

Törvények  

1. 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról 
szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel  

2. 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről  

3. 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  

4. 2000. évi LXXX. törvény az építkezéssel kapcsolatos biztonsági és egészségügyi 
kérdésekről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1988. évi 75. ülésszakán 
elfogadott 167. számú Egyezmény kihirdetéséről  

Rendeletek  

1. 15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a 
gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról  

2. 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről  
3. 7/1991. (IV. 26.) NM rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 

szervezetéről és működéséről  
4. 31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet a Hegesztési Biztonsági szabályzat kiadásáról  
5. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról  
6. 26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között 

foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról  



7. 27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 
bejelentéséről és kivizsgálásáról  

8. 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  
9. 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről  
10. 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési 

tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról  
11. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről  
12. 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról  
13. 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről  
14. 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről  
15. 25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről  
16. 39/1999. (VII. 6.) GM rendelet az ipari szakterületek körébe tartozó, továbbá egyes 

épületnek nem minősülő építményekre (sajátos építményfajtákra) vonatkozó önálló 
műszaki szakértői tevékenység végzésének feltételeiről  

17. 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének védelméről  

18. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 
használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről  

19. 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  
20. 26/2000 (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről  
21. 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról  
22. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól  
23. 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari kivitelezési, valamint a 

felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az 
építési naplóról  

24. 12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és 
a kockázat csökkentéséről  

25. 18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta 
kockázatok elleni védelméről  

26. 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésének feltételeiről  

27. 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről  

28. 2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelete az egyéni védőeszközök követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról  

29. 3/2002.(II. 8.) SzCsM-EüM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjéről  

30. 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek 
megállapításáról  

31. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 
folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről  

32. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről  

33. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének 
részletes szabályairól  

34. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról  
35. 135/2004. (XII. 16.) GKM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról  
36. 131/2004. (XII. 14.) GKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról szóló 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet módosításáról  
37. 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter 

hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére 
feljogosított intézményekről (Kivonatos közlés)  

38. 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos 
adatszolgáltatásról  



39. 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról  
40. 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet a nem közúti mozgó gépekbe építendő 

belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának 
korlátozásáról  

41. 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 
egészségi és biztonsági követelményekről  

42. 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről  

43. 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok 
jegyzékéről  

44. 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 
Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről  

45. 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 
munkavállalók védelméről  

46. 4/2006. (III. 27.) FMM rendelet az igazságügyi munkabiztonsági szakértői tevékenység 
folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és 
eljárási szabályairól  

47. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott 
szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól  

48. 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, 
valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól  

49. 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó 
egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról  

50. 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki 
vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól  

51. 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelőségről  

52. 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról 
és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről  

Ablak bezárása 

 Biztonsági szabályzatok  

1. Emelőgép Biztonsági Szabályzat melléklet a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelethez  
2. Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat, melléklet a 72/2003. (X. 29.) GKM 

rendelethez  
3. Gázpalack Biztonsági Szabályzat, melléklet a 14/1998. (XI. 27.) GM rendelethez  
4. Hegesztési Biztonsági Szabályzat , melléklet a 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelethez  
5. Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata (KLÉSZ), melléklet a 8/1981. 

(XII. 27.) IpM rendelethez  
6. Nyomástartó Edények Biztonsági Szabályzata, melléklet a 4/1979. (III. 7.) NIM rendelethez  
7. Vas-és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat, melléklet a 31/1995. (VII. 25.) IKM 

rendelethez  

Ablak bezárása 

 Mellékletek  

1. Az előzetes értesítés tartalma 3. számú melléklet a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendelethez  

2. ÉPÍTÉSI HULLADÉK TERVLAP az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz 
2. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 9. §-ához  

3. BONTÁSI HULLADÉK TERVLAP a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz 
3. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 9. §-ához  

4. ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP az építési tevékenység során keletkező 
hulladékhoz 4. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 10. § (1) 
bekezdéséhez  

5. BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP a bontási tevékenység során keletkező 
hulladékhoz 5. számú melléklet a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 10. § (2) 
bekezdéséhez  

6. Az építési napló mintája 2. sz. melléklet az 51/2000. (VIII. 9.) FVM-GM-KöViM egységes 
rendelethez  



Ablak bezárása 

 Szabványok  

•   
MSZ EN  

• MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: 
Villamos üzemű személy- és teherfelvonók  

• MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: 
Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók  

• MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: 
Villamos és hidraulikus üzemű kisteherfelvonók  

• MSZ EN 131-1:1993 Létrák. Fogalommeghatározások, típusok és funkcionális méretek  
• MSZ EN 131-2:1993 Létrák. Követelmények, vizsgálat és jelölés  
• MSZ EN 280:2002 Mozgó munkaállványok. Számítások. Állékonysági feltételek. Gyártás. 

Biztonság. Ellenőrzés és vizsgálat  
• MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső 

testrésszel való elérése ellen  
• MSZ EN 341:1994 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Ereszkedőeszközök  
• MSZ EN 353-1:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 1. rész: 

Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók  
• MSZ EN 353-2:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 2. rész: 

Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók  
• MSZ EN 354:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Rögzítőkötelek  
• MSZ EN 355:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Energiaelnyelők.  
• MSZ EN 360:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók  
• MSZ EN 361:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes 

testhevederzet  
• MSZ EN 362:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Csatlakozások  
• MSZ EN 363:2003 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Lezuhanásgátló rendszerek  
• MSZ EN 363:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 

Lezuhanásgátló rendszerek  
• MSZ EN 364:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Vizsgálati 

módszerek  
• MSZ EN 365:1995 Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A 

használatra és a megjelölésre vonatkozó utasítások általános előírásai  
• MSZ EN 418:1993 Gépek biztonsága. Vészkikapcsoló berendezések működési szempontjai. 

A kialakítás elvei  
• MSZ EN 457:1994 Gépek biztonsága. Akusztikai vészjelzések. Általános követelmények, 

kialakítás és vizsgálat  
• MSZ EN 500-1:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 1. rész: Közös követelmények  
• MSZ EN 500-2:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 2. rész: Útmaró gépek egyedi 

követelményei  
• MSZ EN 500-3:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 3. rész: Talajstabilizáló gépek egyedi 

követelményei  
• MSZ EN 500-4:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 4. rész: Tömörítőgépek egyedi 

követelményei  
• MSZ EN 500-5:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 5. rész: Hézagvágók egyedi 

követelményei  
• MSZ EN 500-6:1999 Mobil útépítő gépek. Biztonság. 6. rész: Burkolatterítő gépek egyedi 

követelményei  
• MSZ EN 536:2000 Útépítő gépek. Aszfaltkeverő telepek. Biztonsági követelmények  
• MSZ EN 811:1997 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek alsó 

testrésszel való elérése ellen  



• MSZ EN 818-1:1999 Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 1. rész: Általános átvételi 
előírások.  

• MSZ EN 894-1:1999 Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének 
ergonómiai követelményei. 1. rész: Az ember, a kijelzők és a kezelőelemek közötti 
kölcsönhatás általános elvei.  

• MSZ EN 894-2:1999 Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének 
ergonómiai követelményei. 2. rész: Kijelzők  

• MSZ EN 894-3:2002 Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének 
ergonómiai követelményei. 3. rész: Kezelőelemek  

• MSZ EN 996:1999 Cölöpverő berendezés. Biztonsági követelmények  
• MSZ EN 996:1995/A1:2000 Cölöpverő berendezés. Biztonsági követelmények  
• MSZ EN 1005-1:2002 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: 

Fogalommeghatározások  
• MSZ EN 1005-3:2002 Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 3. rész: A 

gépkezeléshez ajánlott erőhatárok  
• MSZ EN 1037:1997 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése  
• MSZ EN 1088:1997 Gépek biztonsága. Védőburkolatokkal összekapcsolt 

reteszelőberendezések. A kialakítás és a kiválasztás elvei  
• MSZ EN 1089-1:1999 Szállítható gázpalackok. A gázpalackok megjelölése (kivéve LPG) . 

1.rész: Bélyegzés  
• MSZ EN 1175-1:2001 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 1. rész: 

Akkumulátorhajtású targoncák általános követelményei  
• MSZ EN 1175-2:2001 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 2. rész: Belső égésű 

motoros targoncák általános követelményei  
• MSZ EN 1175-3:2001 Targoncák biztonsága. Villamos követelmények. 3. rész: Belső égésű 

motoros targoncák villamos erőátviteli rendszerének különleges követelményei  
• MSZ EN 1459:2001 Targoncák biztonsága. Változtatható kinyúlású gépi hajtású targoncák  
• MSZ EN 1494:2002 Mozgatható és áthelyezhető emelők és hasonló szerkezetek  
• MSZ EN 1495:2001 Emelőállványok. Oszlopos kúszó munkaállványok  
• MSZ EN 1495:2001 Emelőállványok. Oszlopos munkaállványok  
• MSZ EN 1551:2001 Targoncák biztonsága. 10 000 kg-nál nagyobb teherbírású, gépi 

hajtású targoncák  
• MSZ EN 1570:2001 Emelőasztalok biztonsági követelményei  
• MSZ EN 1677-1:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 1. rész: Kovácsolt acél 

alkatrészek. 8. minőségi osztály  
• MSZ EN 1677-2:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 2. rész: Kovácsolt acél 

emelőhorog kiakadásgátlóval. 8. minőségi osztály  
• MSZ EN 1677-3:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 3. rész: Önműködően záródó, 

kovácsolt acél emelőhorog. 8. minőségi osztály  
• MSZ EN 1677-4:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 4. rész: Kapcsolóelem. 8. 

minőségi osztály  
• MSZ EN 1677-5:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 5. rész: Kovácsolt acél 

emelőhorog kiakadásgátlóval. 4. minőségi osztály  
• MSZ EN 1677-6:2001 Függesztékek alkatrészei. Biztonság. 6. rész: Kapcsolóelem. 4. 

minőségi osztály  
• MSZ EN 1726-1:2001 Targoncák biztonsága. Gépi hajtású targoncák legfeljebb 10 000 kg 

teherbírással és vontatók legfeljebb 20 000 n vonóerővel. 1. rész: Általános követelmények  
• MSZ EN 1726-2:2001 Targoncák biztonsága. Legfeljebb 10 000 kg teherbírású, gépi 

hajtású targoncák és legfeljebb 20 000 N vonóerejű vontatók. 2. rész: Kiegészítő 
követelmények az emelhető kezelőhelyű és az emelt teherrel való közlekedésre tervezett 
targoncákra  

• MSZ EN 1755:2001 Targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. 
Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros közegben  

• MSZ EN 1756-1:2002 Emelő hátfalak. Kerekes járművekre szerelhető emelőlapok. 
Biztonsági követelmények. 1. rész: Áru mozgatására való emelő hátfalak  

• MSZ EN 1760-2:2002 Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 2. rész: A 
nyomásra érzékeny peremek és nyomásra érzékeny rudak kialakításának és vizsgálatának 
általános elvei  

• MSZ EN 1808:2001 Függesztett rendszerű, mozgó munkahidak biztonsági követelményei. 
Számítás, stabilitás, szerkezet. Vizsgálatok  

• MSZ EN 1837:2000 Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása  



• MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás  
• MSZ EN 12077-2:2001 Daruk biztonsága. Egészségügyi és biztonsági követelmények. 2. 

rész: Határoló- és jelzőberendezések  
• MSZ EN 12158-2:2002 Építkezési teheremelők. 2. rész: Ferde pályás emelők személyek 

szállítására nem használható teherszállító eszközökkel  
• MSZ EN 12198-1:2001 Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő 

kockázat értékelése és csökkentése. 1. rész: Általános elvek  
• MSZ EN 12275:2000 Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények és 

vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 12277:2000 Hegymászó felszerelések. Bekötőeszközök. Biztonsági követelmények 

és vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 12278:2000 Hegymászó felszerelések. Kötélcsigák. Biztonsági követelmények és 

vizsgálati módszerek  
• MSZ EN 12477:2002 Hegesztők védőkesztyűi  
• MSZ EN 12515:1998 Meleg munkakörnyezetek. A hőterhelés analitikai meghatározása és 

értékelése a szükséges verejtékezési ráta számításával  
• MSZ EN 12525:2001 Mezőgazdasági gépek. Homlokrakodók. Biztonság  
• MSZ EN 12644-1:2002 Daruk. Használati és vizsgálati információk. 1. rész: Használati 

utasítások  
• MSZ EN 12644-2:2001 Daruk. Használati és vizsgálati információk. 2. rész: Megjelölés  
• MSZ EN 12665:2002 Fény és világítás. A világítási követelmények előírásához szükséges 

alapfogalmak és kritériumok  
• MSZ EN 13414-3:2004 Acélsodrony kötél függesztéke. Biztonság. 3. rész: Végtelenített és 

fülecselt sodronykötél  
• MSZ EN 13510:2001 Földmunkagépek. Átforduláskor védő szerkezetek. Laboratóriumi 

vizsgálatok és teljesítménykövetelmények  
• MSZ EN 13531:2001 Földmunkagépek. Felboruláskor védő szerkezet (TOPS) kompakt 

kotrógépekhez. Laboratóriumi vizsgálatok és teljesítménykövetelmények  
• MSZ EN 13794:2003 Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű menekülőkészülék. 

Követelmények, vizsgálat, megjelölés  
• MSZ EN 27143:1998 Meleg munkakörnyezetek. A dolgozóra ható hőterhelés becslése a 

WBGT-index (wet bulb globe temperature) alapján  
• MSZ EN 28662-1:1997 Hordozható motoros kéziszerszámok. A mechanikai rezgések 

mérése a fogantyún. 1. rész: Általános követelmények  
• MSZ EN 50144-1:2000 Motoros villamos kéziszerszámok biztonsága. 1. rész: Általános 

előírások  
• MSZ EN 60204-1:2001 Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész: 

Általános előírások  
• MSZ EN 60598-1:1999 Lámpatestek.1.rész: Általános követelmények és vizsgálatok  
• MSZ EN 60598-2-1:1990 Lámpatestek. Általános célú, helyhez kötött lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-2:2000 Lámpatestek. Süllyesztett lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-4:1995 Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 4. főfejezet: 

Általános célú, hordozható lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-5:2000 Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 5. főfejezet: 

Fényvetők  
• MSZ EN 60598-2-6:1995 Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 6. főfejezet: 

Izzólámpás lámpatestek beépített transzformátorral  
• MSZ EN 60598-2-7:1992 Lámpatestek. Hordozható, kerti lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-8:2000 Lámpatestek. Kézilámpák  
• MSZ EN 60598-2-19:1992 Lámpatestek. Szellőztetett lámpatestek követelményei  
• MSZ EN 60598-2-22:2001 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. 

Tartalékvilágítási lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-23:1999 Lámpatestek. 2. rész: Különleges követelmények. 23. főfejezet: 

Törpefeszültségű izzólámpás világítási rendszerek  
• MSZ EN 60598-2-24:2000 Lámpatestek. 2. rész: Egyedi követelmények. 24. főfejezet: 

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek  
• MSZ EN 60598-2-25:1999 Lámpatestek. 2. rész: Különleges követelmények. 25. főfejezet: 

Kórházak és egészségügyi létesítmények klinikai területein használt lámpatestek  
• MSZ EN 61316:2000 Vezetékdobos hosszabbítók ipari célra  
• MSZ EN 61477:2004 Feszültség alatti munkavégzés. Minimális követelmények a 

szerszámok, eszközök és szerkezetek használatához  



•   
MSZ ISO  

• MSZ ISO 1819:1998 Folyamatos üzemű szállítógépek általános biztonságtechnikai 
előírásai.  

• MSZ ISO 4190-5:1994 Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek 
és egyéb szerelvények  

• MSZ ISO 5349:1991 Rezgésmérés. A kézre ható munkahelyi rezgések  
• MSZ ISO 5805:1994 Emberre ható mechanikus rezgés és lökés. Fogalommeghatározások  
• MSZ ISO 7149:1998 Folyamatos működésű anyagmozgató berendezések. Biztonsági 

követelmények. Külön előírások.  
•   

MSZ HD  
• MSZ HD 1000:2002 Munkaállványok előre gyártott elemekből. Anyagok, méretek, 

teherbírás és biztonsági követelmények  
• MSZ HD 1004:2000 Gördíthető munkaállványok előre gyártott elemekből. Anyagok, 

méretek, teherbírás és biztonsági követelmények  
•   

MSZ  
• MSZ 54:1981 Kézi mozgatású, karos-láncos emelő  
• MSZ 63-1:1985 Munkavédelem. Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának 

tartalmi és alaki követelményei. Általános követelmények  
• MSZ 63-4:1985 Munkavédelem. Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának 

tartalmi és alaki követelményei. Üzembe helyezés  
• MSZ 63-5:1985 Munkavédelem. Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának 

tartalmi és alaki követelményei. Időszakos biztonsági felülvizsgálat  
• MSZ 63-6:1985 Munkavédelem. Termelőberendezések munkavédelmi vizsgálatának 

tartalmi és alaki követelményei. Középjavítás, nagyjavítás, teljes felújítás  
• MSZ 73:1981 Termelőberendezések elhelyezésének biztonsági követelményei  
• MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű 

szabadvezetékek létesítési előírásai  
• MSZ 151-3:1988 Erősáramú szabadvezeték. Tartószerkezetek (oszlopok) alapozása  
• MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezeték. Tartószerkezetek (oszlopok) Erősáramú 

szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési 
előírásai  

• MSZ 172-2:1994 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 v-nál nagyobb feszültségű, nem 
közvetlenül földelt berendezések  

• MSZ 172-3:1973 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül 
földelt berendezések  

• MSZ 172-4:1978 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati 
áramú berendezések  

• MSZ 775:1979 Üzemeltetési dokumentáció  
• MSZ 1585:2001 Erősáramú üzemi szabályzat  
• MSZ 1616:1980 Munkavédelem. Termelőberendezések kezelőelemeinek általános 

követelményei  
• MSZ 1617:1980 Munkavédelem. Termelőberendezésekhez tartozó munkahelyek általános 

követelményei  
• MSZ 2364-100:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazási 

terület, tárgy és alapelvek  
• MSZ 2364-300:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések létesítése. Általános jellemzők elemzése  
• MSZ 2364-410:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 

Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem  
• MSZ 2364-410:1999/1M:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 

Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem  
• MSZ 2364-420:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 

berendezések létesítése. A villamos berendezés hőhatása elleni védelem  
• MSZ 2364-430:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 

Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem  
• MSZ 2364-442:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 

Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. Főfejezet: A kisfeszültségű 
villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén  



• MSZ 2364-443:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 
Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültség-védelem. 443. főfejezet: Légköri vagy 
kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem  

• MSZ 2364-450:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 
berendezések létesítése. Feszültségcsökkenés-védelem  

• MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 
Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás  

• MSZ 2364-470:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 
Biztonságtechnika. 47. kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. főfejezet: Általános 
előírások. 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi módok  

• MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 
berendezések létesítése. Túláram-védelem alkalmazása  

• MSZ 2364-482:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: 
Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások 
figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén  

• MSZ 2364-510:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. 51. kötet: Általános előírások  

• MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek  

• MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek 
megengedett áramai  

• MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. 
főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei  

• MSZ 2364-540:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos beren-
dezések létesítése. Földelőberendezések és védővezetők kiválasztása és szerelése  

• MSZ 2364-551:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos 
szerkezetek kiválasztása és szerelése. 55. kötet: Egyéb szerkezetek. 551. főfejezet: 
Kisfeszültségű áramfejlesztők  

• MSZ 2364-560:1995 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos 
berendezések létesítése. Biztonsági berendezések táplálása  

• MSZ 2364-704:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 704. főfejezet: Felvonulási 
területek villamos berendezései  

• MSZ 2364-706:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 706. főfejezet: 
Vezetőanyagú szűk helyek  

• MSZ 2364-714:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 714. főfejezet: Szabadtéri 
világítóberendezések  

• MSZ 2364-753:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges 
berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 753. kötet: Padló- és 
mennyezetfűtési rendszerek  

• MSZ 4021:1985 Gumikesztyű sav és lúg elleni védelemre  
• MSZ 4852:1977 Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése  
• MSZ 4861-1:1988 Villamos kéziszerszámok. Általános követelmények és vizsgálatok  
• MSZ 6292:1997 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése  
• MSZ 6706:1980 Kézi hajtású láncos emelő  
• MSZ 6708:1980 Kézi hajtású láncos emelő vizsgálata  
• MSZ 6726-1:1981 Emelőgépek vizsgálata. Általános előírások  
• MSZ 6726-3:1979 Emelőgépek vizsgálata. Raktári felrakódaru  
• MSZ 6726-4:1988 Emelőgépek vizsgálata. Hidraulikus berendezések  
• MSZ 6728:1985 Emelkedőházas, fogasrudas emelő  
• MSZ 7901:1986 Betonkeverő gép követelményei és vizsgálata  
• MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épület-tűzzel kapcsolatos kiegészítő 

követelményei  
• MSZ 9707:1980 Daruhorog műszaki követelményei és vizsgálata  
• MSZ 9721-1:1982 Emelőgépek időszakos vizsgálata. Általános előírások  
• MSZ 9721-2:1982 Emelőgépek időszakos vizsgálata. Híddaruk  
• MSZ 9721-3:1987 Emelőgépek időszakos vizsgálata. Járműdaruk  



• MSZ 9721-5:1984 Emelőgépek időszakos vizsgálata. Körülkerített emelőterű 
emelőberendezés  

• MSZ 9725:1978 Darukönyv  
• MSZ 9727:1978 Merev függeszték műszaki követelményei és vizsgálata  
• MSZ 9745-3:1979 Darusodronykötelek, kötélkorongok és -dobok. Kötélcsere 

szükségességének meghatározása  
• MSZ 9936:1993 Veszélyes áruk átmeneti, ideiglenes tárolására használatos raktárak 

biztonsági követelményei  
• MSZ 12854:1979 Daruk veszélyes részeinek színjelölése  
• MSZ 12856:1979 Darujárda, -pódium, -lépcső és létra biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ 12857:1979 Darusodronykötél, kötéldob és -korong, lánc és lánckerék 

biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ 12860:1979 Daruk általános biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ 12861:1979 Darugyártás és -szerelés ellenőrzése  
• MSZ 12862:1980 Teherfelvevő eszközök biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ 12910:1980 Nyomástartó edények megjelölése  
• MSZ 13010-1:1979 Építési állványok. Általános előírások  
• MSZ 13010-2:1985 Építési állványok. Munkaállványok műszaki és munkavédelmi 

követelményei  
• MSZ 13010-3:1985 Építési állványok. Támasztó-, mozgó-, kidugó- és műállványok műszaki 

és munkavédelmi követelményei  
• MSZ 13010-4:1979 Építési állványok. A méretezés általános előírásai  
• MSZ 13010-5:1979 Építési állványok. Az állványozás anyagai és választékuk  
• MSZ 13010-6:1980 Építési állványok. Fémállványok méretezése, általános követelmények  
• MSZ 13010-7:1980 Építési állványok. Fémállványok méretezése, teherbírási 

követelmények  
• MSZ 13010-8:1980 Építési állványok. Faállványok méretezése, általános követelmények  
• MSZ 13010-9:1980 Építési állványok. Faállványok méretezése, teherbírási követelmények  
• MSZ 13011-1:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Általános műszaki előírások  
• MSZ 13011-2:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Állványpalló  
• MSZ 13011-3:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Könnyűállványok deszkatáblái  
• MSZ 13011-4:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Korlátdeszka  
• MSZ 13011-6:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Pallórögzítő kapocs  
• MSZ 13011-7:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Deszkatáblarögzítő kapocs  
• MSZ 13011-9:1976 Építési állványmunka szintek elemei. Lábdeszka  
• MSZ 13012-1:1984 Építési állványbakok fából. Általános műszaki előírások  
• MSZ 13012-2:1984 Építési állványbakok fából. Kisbakok  
• MSZ 13012-3:1984 Építési állványbakok fából. Nagybakok  
• MSZ 13012-4:1984 Építési állványbakok fából. Ácsolt bak  
• MSZ 13013-1:1978 Építési állványbakok fémből. Általános műszaki előírások  
• MSZ 13013-2:1978 Építési állványbakok fémből. Kisbak  
• MSZ 13013-3:1978 Építési állványbakok fémből. Csőláb  
• MSZ 13014-1:1977 Építési falétraállványok elemei. Általános műszaki előírások  
• MSZ 13014-2:1977 Építési falétraállványok elemei. Talpas létra  
• MSZ 13014-3:1977 Építési falétraállványok elemei. Állványlétra  
• MSZ 13014-4:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós kikötőkar  
• MSZ 13014-5:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötőkar  
• MSZ 13014-6:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötődeszka  
• MSZ 13014-7:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötő-szorítófa  
• MSZ 13014-8:1977 Építési falétraállványok elemei. Keresztmerevítő fából  
• MSZ 13014-9:1977 Építési falétraállványok elemei. Istrángkötél  
• MSZ 13014-10:1977 Építési falétraállványok elemei. Keresztmerevítő fémből  
• MSZ 13014-11:1977 Építési falétraállványok elemei. Toldóhorog  
• MSZ 13014-12:1977 Építési falétraállványok elemei. Áttolóvas  
• MSZ 13014-13:1977 Építési falétraállványok elemei. Vaskonzol  
• MSZ 13014-14:1977 Építési falétraállványok elemei. Kampós csavar  
• MSZ 13014-15:1977 Építési falétraállványok elemei. Kikötőfalszeg  
• MSZ 13015-1:1978 Építési csőállvány elemei. Általános műszaki előírások  
• MSZ 13015-2:1978 Építési csőállvány elemei. Állványcsövek  



• MSZ 13015-3:1978 Építési csőállvány elemei. Csuklós bilincs  
• MSZ 13015-4:1978 Építési csőállvány elemei. Derékszögű bilincs  
• MSZ 13015-5:1978 Építési csőállvány elemei. Toldóbilincs  
• MSZ 13015-6:1978 Építési csőállvány elemei. Csőtalp  
• MSZ 13015-7:1979 Építési csőállvány elemei. Menetes csőtalp  
• MSZ 13015-8:1979 Építési csőállvány elemei. Kikötőkar  
• MSZ 13015-9:1979 Építési csőállvány elemei. Korlátdeszka- és lábdeszkarögzítő 

szerelvények  
• MSZ 13015-10:1979 Építési csőállvány elemei. Kávaszorító cső  
• MSZ 13016:1976 Építési állványkapocs  
• MSZ 13017-1:1983 Készelemes könnyűállványok. Általános előírások  
• MSZ 13017-2:1983 Készelemes könnyűállványok. Mintavétel, vizsgálat, minősítés  
• MSZ 13017-3:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány elemek  
• MSZ 13017-4:1983 Készelemes könnyűállványok. Keretes csőállvány kiegészítő elemek  
• MSZ 13263-1:1983 Tárolóállványok és tárolóállványrendszerek. A tervezés és lésítés 

általános követelményei  
• MSZ 13553:1989 Elsősegély-felszerelés  
• MSZ 14700-1:1987 Hegesztőpajzsok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok  
• MSZ 15001:1987 Alapozások tervezésének általános előírásai  
• MSZ 15003:1989 Tervezési előírások a munkagödrök határolására, megtámasztására és 

víztelenítésére  
• MSZ 15030:1988 Acélszerkezetű darupályák erőtani tervezése  
• MSZ 15470:1975 Mászószerszám négyszögletes vasbetonoszlophoz  
• MSZ 15490-2:1986 Munkavédelem. Légzésvédők általános követelményei  
• MSZ 15490-8:1987 Munkavédelem. Hordozható szűrt levegős légzésvédő készülékek 

műszaki követelményei és vizsgálata  
• MSZ 15498:1988 Munkavédelem. Személyi zajvédő eszközök általános követelményei és 

vizsgálata  
• MSZ 15670:1989 Vészlétrák, vészkijárati kilépők, vészhágcsók  
• MSZ 16225:1985 Gépi hajtású targoncák időszakos vizsgálata  
• MSZ 16226:1985 Gépi hajtású targoncák kísérő dokumentációja  
• MSZ 17066:1985 Biztonsági szín- és alakjelek  
• MSZ 17303:1983 Munkavédelem. Termelőberendezések kezelőfülkéinek általános 

biztonsági követelményei  
• MSZ 17305:1983 Munkavédelem. Anyagmozgatási munkák általános biztonsági 

követelményei  
• MSZ 17313:1986 Munkavédelem. Védőszemüvegek csoportosítása, általános 

követelményei és vizsgálata  
• MSZ 17314:1985 Munkavédelem. Bőrvédő készítmények csoportosítása és általános 

követelményei  
• MSZ 17320:1990 Védőeszközök csoportosítása és általános követelményei  
• MSZ 18150-1:1998 Környezeti zaj vizsgálata és értékelése  
• MSZ 18150-2:1984 Immisziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és 

legnagyobb A-hang-nyomásszintek meghatározása  
• MSZ 18151-1:1982 Immisziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben 

megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek  
• MSZ 18151-2:1983 Immisziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és 

legnagyobb A-hangnyomásszintek  
• MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata 

építményekben  
• MSZ 19170-1:1988 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai 

előírásai. Daruk  
• MSZ 19170-2:1986 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai 

előírásai. Hidraulikus berendezések  
• MSZ 19170-3:1988 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai 

előírásai. Villamos emelődob  
• MSZ 19170-5:1984 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai 

előírásai. Körülkerített emelőterű emelőberendezés  
• MSZ 19170-9:1988 Emelőgépek tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai 

előírásai. Daruk biztonsági távolságai  



• MSZ 19171-1:1986 Emelőgépek biztonsági berendezései. Fékek  
• MSZ 19174:1987 Daru-túlterhelésgátló műszaki követelményei  
• MSZ 19175-2:1988 Emelőgépek gépkönyve. Darugépkönyv  
• MSZ 19175-3:1988 Emelőgépek gépkönyve. Villamos emelődob gépkönyve  
• MSZ 19183-1:1988 Villamos emelődobok biztonságtechnikai előírásai. Általános 

követelmények  
• MSZ 19183-2:1988 Villamos emelődobok biztonságtechnikai előírásai. Robbanásbiztos 

villamos emelődob  
• MSZ 19184:1972 Gépi hajtású targoncák. Műszaki követelmények. Vizsgálat  
• MSZ 19222:1983 Folyamatos működésű anyagmozgató gépek és géprendszerek 

tervezésének és létesítésének általános biztonságtechnikai előírásai  
• MSZ 19750:1987 Kompresszortelepek biztonsági követelményei  
• MSZ 19752-1:1974 Kompresszorok. Általános műszaki követelmények és vizsgálatok  
• MSZ 20163:1985 Építési állványelemek munkavédelmi követelményei  
• MSZ 20358:2002 Ipari és ipari jellegű búvármunkák munkavédelmi követelményei  
• MSZ 21461-1:1988 Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Vegyi anyagok  
• MSZ 21461-2:1992 Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Szálló porok  
• MSZ 21875:1979 Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi követelményei  
• MSZ 21875-2:1990 Munkahelyek fűtésének és szellőztetésének munkavédelmi 

követelményei. A szennyező anyagok eltávolítása a munkahelyi légtérből  
• MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 

(MEBIR). Követelmények (OHSAS 18001:1999)  
• MSZ 28002:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere 

(MEBIR). Útmutató az MSZ 28001:2003 bevezetéséhez (OHSAS 18002:2000) 
(Sz.K.2003.3.)  

•   
MSZ-04  

• MSZ-04-11-2:1985 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalomellátásának 
követelményei  

• MSZ-04-11-4:1985 Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei  
• MSZ-04-11-5:1985 Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei  
• MSZ-04-11-6:1986 Felvonók létesítése. Kisteherfelvonók műszaki követelményei  
• MSZ-04-64:1990 Építkezési felvonulási villamos berendezés követelményei  
• MSZ-04-76:1990 Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények 

vizsgálati módszerei  
• MSZ-04-77:1988 Felvonók üzembe helyezési vizsgálata  
• MSZ-04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálata  
• MSZ-04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálata  
• MSZ-04-80:1984 A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése  
• MSZ-04-81:1980 Felvonók karbantartása  
• MSZ-04-91:1988 Építkezési személy-teheremelő berendezések. Létesítés, telepítés, 

üzemeltetés  
• MSZ-04-93:1990 Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések 

biztonságtechnikai kiegészítő követelményei  
• MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai  
• MSZ-04-900:1989 Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai 

követelményei  
• MSZ-04-901:1989 Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások 

biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ-04-902:1983 Munkavédelem. Épületszerelési munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
• MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei  
• MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
• MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Építőipari bontási munkák biztonságtechnikai 

követelményei  
• MSZ-04-963-1:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények  
• MSZ-04-963-2:1987 Munkavédelem. Építőipari gépek. Kiegészítő biztonságtechnikai 

követelmények  
• MSZ-04-965:1984 Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei  



•   
MSZ-05  

• MSZ-05-33.7513:1983 Fülecselt sodronykötél  
• MSZ-05-33.7514:1982 Fülecselt tűzött lapos sodronykötél  
• MSZ-05-45.7100:1988 Emelőgépek villamos berendezése. Daruellenállás. Követelmények. 

Vizsgálatok  
• MSZ-05-50.2001:1985 Kerékkitámasztó ékek közúti járművekhez  
• MSZ-05-86.0803:1983 Aszfaltkeverő berendezések típusai, fő jellemzői és műszaki 

követelményei  
• MSZ-05-95.0450:1982 Tárolótartályok általános műszaki követelményei  
•   

MSZ-07  
• MSZ-07-3504:1979 Útépítőgépek. Aszfaltfiniserek. Munkavédelmi követelmények  
•   

MSZ-08  
• MSZ-08-1946:1988 A kémiai faanyagvédelem biztonságtechnikai előírásai  
•   

MSZ-09  
• MSZ-09-00.0238:1979 Erőművek, transzformátor- és kapcsolóállomások villamos 

berendezéseinek színnel való jelölése és vezetékeinek sorrendje  
• MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett 

munkák biztonságtechnikai követelményei  
•   

MSZ-10  
• MSZ-10-290:1981 Vízi nagylétesítmények építése, üzemeltetése. Munkavédelmi 

követelmények  
• MSZ-10-307-2:1982 Vízügyi létesítmények. Kútaknák, csáposkutak, vízbeszerző tárók és 

galériák építésének és tisztításának munkavédelmi követelményei  
•   

MSZ-17  
• MSZ-17-014:1985 Biztonsági előírások antennatornyokon és azok közvetlen közelében 

végzett javító-, karbantartó- és mérési munkákná  

 
Ablak bezárása 

A biztonsági vizsgálati jel: 
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Munkáltatói kötelezettségek az egyéni védőeszközök 
használatával kapcsolatosan 

A munkáltatói feladatok teljesítése körébe tartozik a védőeszközök beszerzése 
és munkavállalók részére természetben történő átadása. 

Az Mvt. értelmében egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni 
akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK 
típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítására 
vonatkozó szabályokat (az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, 
EK típustanúsítványa  kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét 
biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségbiztosítási rendszere 
ellenőrzésének részletes szabályai) az SzCsM rendelet tartalmazza[Mvt. 18. § 
(4), (5)]. 

  
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesülését a 
munkavédelmi felügyeletek ellenőrzik, amely kiterjed az egyéni védőeszközökre 
vonatkozó követelmények érvényesítésére [Mvt. 81. § (4)]. 
  
Tekintettel arra, hogy az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, 
amennyiben akár csak egy munkavállaló is mellőzi a számára előírt védőeszköz 
használatát illetőleg viselését munkavédelmi bírság kiszabásának alapjául 
szolgáló tényállást alapoz meg. Ennek oka, hogy a munkavédelmi bírság 
kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósításához szükséges két 
feltételt – a munkavédelmi követelmények teljesítésének elmulasztását, és a 
munkavállalók élete, testi épsége vagy egészsége súlyos veszélyeztetését – az 
Mvt. már egy fő munkavállaló esetén is alkalmazni rendeli, ami a munkáltató 
által elrendelt védőeszköz használatának hiányában megvalósul.  
  
Az Mvt. meghatározza a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét 
súlyosan veszélyeztető legfontosabb - a veszélyeztetés tekintetében lehetséges 
legkirívóbb – tényállásokat, közöttük az egyéni védőeszközök eszközök hiányát, 
működésképtelenségét.  
  
  
Egyéni védőeszköz használatának munkáltatói ellenőrzése 
  
A munkáltató  

    ellenőrzi a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, aminek 
ajánlott szempontjai lehetnek: 

  
• •        A munkavállaló egyéni védőeszköz használatára való alkalmassága terén: 



      a munkavállaló egészségügyi alkalmasságára, 
      a munkavállalónak a szakterület ellátásához szükséges képzettségére, 
      a munkavállaló munkakezdés előtti állapotára, 
      a munkavállaló munkavégzés közbeni állapotára, 
      a munkavállaló munkavégzést követő állapotára. 

  
• •        Az egyéni védőeszköz állapota tekintetében: 
      a védőeszköz azonosíthatóságára, 
      a védelmi szint meglétére, 
      a védelmi szint időszakos vizsgálatának megtörténtére, 
      a tisztítás gyakoriságára és szakszerűségére  
      a védőeszközzel történő bánásmódra, 

ezen belül szempontok: 
= a védőeszközök tárolása, 

      = a védőeszközök karbantartása, javítása,  
 = a védelmi képességét vesztett eszközök védőeszközzé alkalmatlanná 

tétele, 
 = a meghatározott védőeszközök veszélyes hulladékként történő kezelése, 

  
• •        Az egyéni védőeszköz használata vonatkozásában: 
        A munkavállaló használja-e a védőeszközt? 
      A munkavállaló a megfelelő védőeszközt használja-e? 
      A munkavállaló rendeltetésszerűen használja-e a védőeszközt? 
      A védőeszköz munkavégzés közbeni tisztítása megtörtént-e? 
      A védőeszközök munkavégzés közbeni tárolása megfelelő-e? 
      A védőeszközök munkavégzés utáni ellenőrzése  

= az ismételt használatba vehetőség megállapítása érdekében, 
 = az ismételt használatbavétel előkészítése érdekében. 

  
    naprakész nyilvántartást vezet a védőeszköz juttatásával 
kapcsolatos valamennyi dokumentumról a következők szerint: 

A kockázatbecslésre (az Mvt. szerint kockázatértékelésre), a védőeszköz 
kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a munkabiztonsági 
és munka-egészségügyi szaktevékenységet végző személyek által alkotott 
véleményeket, megállapításokat, ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával 
kapcsolatos dokumentumokat (felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv, tisztítások 
számának nyilvántartása, oktatás dokumentálása, selejtezés iratai, stb.) a 
munkáltató naprakészen tartja nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság 
kérelmére bemutatja. 

  
    gondoskodik a védőeszköz védelmi képessége által nyújtott 
védelem fenntartásáról: 



Az egyéni védőeszközök meghatározott körét időszakos felülvizsgálat alá kell 
vonni, annak érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használhatók 
legyenek. Az időszakos felülvizsgálatok leghosszabb időközeit általában a 
gyártók határozzák meg, de vannak olyan védőeszközök is, amelyek időszakos 
felülvizsgálatát szabvány írja elő. Ebbe a körbe tartoznak a leesés elleni 
védőeszközök, a légzésvédő eszközök, a teljes testfelületet védő eszközök, az 
elektrotechnikai és a rezgés elleni védőkesztyűk, amelyek esetében az 
időszakos vizsgálatok konkrét időközeit a Tájékoztató közvetíti a munkáltatók, 
és bármely érdekelt fél számára. A használó kérelmére a védőeszköz időszakos 
felülvizsgálatát a gyártó, vagy bejelentett szerv végzi el. 
A munkáltatónak a felülvizsgálat megtörténtét bizonyító erejű dokumentummal 
kell tudni igazolnia. Amennyiben a munkáltató az időszakos felülvizsgálatot 
elmulasztotta, akkor az egyéni védőeszköz nem használható [2/2002. (II. 7.) 
SZCSM rendelet 3.§ (2) a) és b) pontjai, 11.§ (2), valamint a 65/1999. (XII. 22.) 
EüM rendelet 3.§ (3) bekezdése]. 

  
    meghatározza a védőeszköz viselésének feltételeit 

Védőeszközre meghatározott felhasználási határok 
A „Tájékoztató” tartalmazza az egyéni védőeszköz felhasználásának mindenkire 

érvényes korlátait. A felhasználás helyi munkakörülmények, illetőleg a 
munkavállaló egyéni állapota alapján szükséges további megszorításainak 
felderítése a munkáltató feladata. A személy alkalmassága tekintetében a 
munkahely, a munka illetőleg tevékenység jellege szerint a vonatkozó 
jogszabály [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] alapján a munkáltatónak kell 
megállapíttatnia a védőeszköz használatának egyéni határait az általa kitöltendő 
„Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” űrlap körültekintő 
kitöltésével, különös tekintettel annak 22. pontjára, ami az „Egyéni védőeszköz 
általi terhelés” megállapítására szolgál. 
  

A védőeszköz használat feltételei meghatározásának, főként a viselhetőség 
időtartama behatárolásának szempontjai lehetnek: 
  
• •        a kockázat súlyossága, 
• •        a kockázatnak való kitettség gyakorisága, 
• •        az egyes munkavállalók munkavégzési helyének jellemzői, 
• •        a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, 
• •        a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés 

mértéke. 
  

    gondoskodnia kell arról, hogy a védőeszköz „igazítás elvégzése után 
illeszkedjen viselőjére”, ami két alapvető dolgot igényel: 

  



• •              a védőeszközökből a munkavállalók számára megfelelő méretűt 
kell biztosítani;  

• •              azokat rendeltetésszerűen kell viselni, illetőleg hordani; vagyis az 
állítási lehetőségekkel élve a megfelelő méretű védőeszközt sem szabad 
„lezserül” használni. 

  
    előnyben részesíti a személyes használatra szolgáló védőeszköz 
juttatást 
Az előírás szorgalmazza a személyes használatú védőeszközöket, de nem 
tartalmaz kötelezést erre nézve. 

    gondoskodik a több munkavállaló által használt védőeszközök 
egészségügyi vagy higiéniás kockázatának csökkentéséről  
A nem személyes használatú egyéni védőeszközöket a munkavállalók 
egymást követve használják a védőeszközöket, fertőzéseket adhatnak át 
egymásnak. A védőeszközzel szemben elvárás, hogy nem lehet tudottan 
ártalmas a használójára, és e feltétel biztosításában a munkáltató is 
felelősséggel tartozik. Az új állapotú védőeszköz mentes az ártalmaktól, de 
használata közben különféle módon szennyeződhet. A munkaegészségügyi 
szaktevékenységet ellátó személy igénybevételével meghatározott eljárás 
kimunkálása és megvalósítása útján kell gondoskodni a védőeszközök 
egészségügyi vagy higiéniás kockázatának csökkentéséről. 

    mentési feladatokra és  haváriákra védőeszköz csomagot rendszeresít  
Az EüM rendelet követelményként támasztja a „készenléti védőeszköz 
csomag” rendszeresítését, azonban nem ad utalást annak tartalmát illetően.  
A haváriák egyes szakmai ágazatokban talán megítélhetők néhány 
paraméterükben, de egy váratlan esemény legfőbb jellemzője éppen az, hogy 
hatása, következménye sokrétű és előre nem megítélhető. Az egyéni 
védőeszközökre ugyanakkor mégis ilyenkor lehet a legnagyobb szükség, 
ezért a menekülést szolgáló vegyvédelmi ruhák, légzésvédő eszközök, 
lángálló (tűzálló) ruházatok várható szükségletének megtervezése 
életvédelmi jelentőségű. 
Nem állapít meg szabályt az EüM rendelet arra, hogy a mentési tervben 
meghatározott mentési feladatokra és haváriákra rendszeresített védőeszköz 
csomag tartalmának meghatározásakor milyen szempontokat kell figyelembe 
venni. A súlyosabb helyzetre történő felkészülést rendeli el azonban azzal, 
hogy a csomag tartalmát a havária védőeszköz szükségletéhez köti [4.§ (7) 
(8)]. 

    gondoskodik a védőeszközök gondozásáról (karbantartásáról, 
tisztításáról, javításáról)  
A munkáltatónak biztosítania kell az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű 
használhatóságát, a védelmi szint megőrzését, a kielégítő higiénés állapotát, a 
szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), szükség esetén a pótlását 



[mindezt az Mvt. 54. § (7)  bekezdésének  g) pontja írja elő]. A gyakorlatban 
ezt elsősorban a munkavállaló által viselt egyéni védőeszköz állapotából 
kiindulva kell megítélni. A tisztítás, karbantartás, pótlás rendjét a belső 
szabályozásnak kell tartalmaznia. Ha a munkáltató nem, vagy csak részben 
tesz eleget a tisztításra, karbantartásra vonatkozó kötelezettségének, akkor az 
érintett egyéni védőeszközöket nem szabad tovább használni. A tisztítások 
számáról, a karbantartásokról és a javításokról, valamint azok eredményéről 
nyilvántartást kell vezetni. 

    tájékoztatja a munkavállalókat az őket érhető kockázatok jellegéről 
és mértékéről  
A munkáltató köteles előzetesen tájékoztatni a munkavállalót azoknak a 
kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a 
védőeszközt kell használni.  

    gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a védőeszközök 
használatának módját – szükség szerint gyakorlati képzés keretében – 
elsajátítsák  
A munkáltatónak meg kell határoznia az egyéni védőeszközök használata 
oktatásának, gyakoroltatásának rendjét. Ennek alapját az egyéni 
védőeszközök rendeltetésszerű használatára vonatkozó Tájékoztatóban 
foglaltak képezik, amelyek megtartásának és megtartatásának (védőeszközök 
ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása stb.) szabályait a 
munkavállalóknak ismerniük kell.  Ismerniük kell ezen túl azokat az eseteket 
is, amikor az elhasználódott védőeszközök hulladékként (veszélyes 
hulladékként) kell kezelni, továbbá ilyen esetekre vonatkozó előírásokat. 
Szükség esetén tudniuk kell az egyéni védőeszközök használatának egészségi 
alkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használat egészségi korlátait. 
  
  
  

    a munkavállalók rendelkezésére bocsátja a védőeszköz magyar 
nyelvű tájékoztatóját 

  
Az egyéni védőeszközt az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie 
kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a 
munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben 
munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, 
illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés 
jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi 
szaktevékenységnek minősül [Mvt. 23. § (2)]. 

  
    munkaterületre fektetett falétra vezetett. A mosóberendezés a 
talajszinten volt elhelyezve. A vízsugaras tisztítást végző munkavállaló 



egyensúlyát veszítette, a palára esett, s ott végigcsúszva a földre esett. A 
tető hajlásszöge kb. 40°-os volt. Az ereszcsatorna + 5,5 méter 
magasságban volt. Az esés után a sérültet kórházba szállították, ahol 3 nap 
múlva koponyasérüléseibe belehalt. 

  
A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállaló 
sem a leesés elleni védelmet biztosító védőkötelet, sem pedig a részére kiadott 
egyéni védőeszközt nem viselte. 
Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban a jzk. 56-83. *-gal jelzett 
kódnégyzetekhez tartozó sorok a következőképpen tölthetők ki: 

- munkahelyi környezet: építési munkaterület, 
- munkafolyamat: munkaterület tisztítása, 
- konkrét fizikai tevékenység: tetőtisztítás, 
- munkaeszköz: tér, szint feletti épületrész (jelen esetben nem a nagy nyomású 

mosóberendezést, hanem a tér, szint feletti munkaterületet kell megjelölni), 
- a balesetet kiváltó esemény: elcsúszás, 
- a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: föld (ez esetben az épület előtti 

járófelület anyagát kell megjelölni), 
- a sérülés, károsodás külső oka: esés egyik szintről a másikra, 
- személyi tényezők: szabályszegő magatartás. 

  
  
 

Munkáltatói kötelezettségek az egyéni védőeszközök 
használatával kapcsolatosan 

A munkáltatói feladatok teljesítése körébe tartozik a védőeszközök beszerzése 
és munkavállalók részére természetben történő átadása. 

Az Mvt. értelmében egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni 
akkor szabad, ha az rendelkezik EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK 
típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítására 
vonatkozó szabályokat (az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, 
EK típustanúsítványa  kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét 
biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségbiztosítási rendszere 
ellenőrzésének részletes szabályai) az SzCsM rendelet tartalmazza[Mvt. 18. § 
(4), (5)]. 

  
Az egyéni védőeszközökre vonatkozó munkáltatói kötelezettségek teljesülését a 
munkavédelmi felügyeletek ellenőrzik, amely kiterjed az egyéni védőeszközökre 
vonatkozó követelmények érvényesítésére [Mvt. 81. § (4)]. 
  
Tekintettel arra, hogy az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, 
amennyiben akár csak egy munkavállaló is mellőzi a számára előírt védőeszköz 



használatát illetőleg viselését munkavédelmi bírság kiszabásának alapjául 
szolgáló tényállást alapoz meg. Ennek oka, hogy a munkavédelmi bírság 
kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósításához szükséges két 
feltételt – a munkavédelmi követelmények teljesítésének elmulasztását, és a 
munkavállalók élete, testi épsége vagy egészsége súlyos veszélyeztetését – az 
Mvt. már egy fő munkavállaló esetén is alkalmazni rendeli, ami a munkáltató 
által elrendelt védőeszköz használatának hiányában megvalósul.  
  
Az Mvt. meghatározza a munkavállalók életét, testi épségét vagy egészségét 
súlyosan veszélyeztető legfontosabb - a veszélyeztetés tekintetében lehetséges 
legkirívóbb – tényállásokat, közöttük az egyéni védőeszközök eszközök hiányát, 
működésképtelenségét.  
  
  
Egyéni védőeszköz használatának munkáltatói ellenőrzése 
  
A munkáltató  

    ellenőrzi a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, aminek 
ajánlott szempontjai lehetnek: 

  
• •        A munkavállaló egyéni védőeszköz használatára való alkalmassága terén: 
      a munkavállaló egészségügyi alkalmasságára, 
      a munkavállalónak a szakterület ellátásához szükséges képzettségére, 
      a munkavállaló munkakezdés előtti állapotára, 
      a munkavállaló munkavégzés közbeni állapotára, 
      a munkavállaló munkavégzést követő állapotára. 

  
• •        Az egyéni védőeszköz állapota tekintetében: 
      a védőeszköz azonosíthatóságára, 
      a védelmi szint meglétére, 
      a védelmi szint időszakos vizsgálatának megtörténtére, 
      a tisztítás gyakoriságára és szakszerűségére  
      a védőeszközzel történő bánásmódra, 

ezen belül szempontok: 
= a védőeszközök tárolása, 

      = a védőeszközök karbantartása, javítása,  
 = a védelmi képességét vesztett eszközök védőeszközzé alkalmatlanná 

tétele, 
 = a meghatározott védőeszközök veszélyes hulladékként történő kezelése, 

  
• •        Az egyéni védőeszköz használata vonatkozásában: 
        A munkavállaló használja-e a védőeszközt? 



      A munkavállaló a megfelelő védőeszközt használja-e? 
      A munkavállaló rendeltetésszerűen használja-e a védőeszközt? 
      A védőeszköz munkavégzés közbeni tisztítása megtörtént-e? 
      A védőeszközök munkavégzés közbeni tárolása megfelelő-e? 
      A védőeszközök munkavégzés utáni ellenőrzése  

= az ismételt használatba vehetőség megállapítása érdekében, 
 = az ismételt használatbavétel előkészítése érdekében. 

  
    naprakész nyilvántartást vezet a védőeszköz juttatásával 
kapcsolatos valamennyi dokumentumról a következők szerint: 

A kockázatbecslésre (az Mvt. szerint kockázatértékelésre), a védőeszköz 
kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a munkabiztonsági 
és munka-egészségügyi szaktevékenységet végző személyek által alkotott 
véleményeket, megállapításokat, ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával 
kapcsolatos dokumentumokat (felülvizsgálatról készült jegyzőkönyv, tisztítások 
számának nyilvántartása, oktatás dokumentálása, selejtezés iratai, stb.) a 
munkáltató naprakészen tartja nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság 
kérelmére bemutatja. 

  
    gondoskodik a védőeszköz védelmi képessége által nyújtott 
védelem fenntartásáról: 

Az egyéni védőeszközök meghatározott körét időszakos felülvizsgálat alá kell 
vonni, annak érdekében, hogy hosszabb távon is biztosan használhatók 
legyenek. Az időszakos felülvizsgálatok leghosszabb időközeit általában a 
gyártók határozzák meg, de vannak olyan védőeszközök is, amelyek időszakos 
felülvizsgálatát szabvány írja elő. Ebbe a körbe tartoznak a leesés elleni 
védőeszközök, a légzésvédő eszközök, a teljes testfelületet védő eszközök, az 
elektrotechnikai és a rezgés elleni védőkesztyűk, amelyek esetében az 
időszakos vizsgálatok konkrét időközeit a Tájékoztató közvetíti a munkáltatók, 
és bármely érdekelt fél számára. A használó kérelmére a védőeszköz időszakos 
felülvizsgálatát a gyártó, vagy bejelentett szerv végzi el. 
A munkáltatónak a felülvizsgálat megtörténtét bizonyító erejű dokumentummal 
kell tudni igazolnia. Amennyiben a munkáltató az időszakos felülvizsgálatot 
elmulasztotta, akkor az egyéni védőeszköz nem használható [2/2002. (II. 7.) 
SZCSM rendelet 3.§ (2) a) és b) pontjai, 11.§ (2), valamint a 65/1999. (XII. 22.) 
EüM rendelet 3.§ (3) bekezdése]. 

  
    meghatározza a védőeszköz viselésének feltételeit 

Védőeszközre meghatározott felhasználási határok 
A „Tájékoztató” tartalmazza az egyéni védőeszköz felhasználásának mindenkire 

érvényes korlátait. A felhasználás helyi munkakörülmények, illetőleg a 
munkavállaló egyéni állapota alapján szükséges további megszorításainak 



felderítése a munkáltató feladata. A személy alkalmassága tekintetében a 
munkahely, a munka illetőleg tevékenység jellege szerint a vonatkozó 
jogszabály [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] alapján a munkáltatónak kell 
megállapíttatnia a védőeszköz használatának egyéni határait az általa kitöltendő 
„Beutaló munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” űrlap körültekintő 
kitöltésével, különös tekintettel annak 22. pontjára, ami az „Egyéni védőeszköz 
általi terhelés” megállapítására szolgál. 
  

A védőeszköz használat feltételei meghatározásának, főként a viselhetőség 
időtartama behatárolásának szempontjai lehetnek: 
  
• •        a kockázat súlyossága, 
• •        a kockázatnak való kitettség gyakorisága, 
• •        az egyes munkavállalók munkavégzési helyének jellemzői, 
• •        a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, 
• •        a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés 

mértéke. 
  

    gondoskodnia kell arról, hogy a védőeszköz „igazítás elvégzése után 
illeszkedjen viselőjére”, ami két alapvető dolgot igényel: 

  
• •              a védőeszközökből a munkavállalók számára megfelelő méretűt 

kell biztosítani;  
• •              azokat rendeltetésszerűen kell viselni, illetőleg hordani; vagyis az 

állítási lehetőségekkel élve a megfelelő méretű védőeszközt sem szabad 
„lezserül” használni. 

  
    előnyben részesíti a személyes használatra szolgáló védőeszköz 
juttatást 
Az előírás szorgalmazza a személyes használatú védőeszközöket, de nem 
tartalmaz kötelezést erre nézve. 

    gondoskodik a több munkavállaló által használt védőeszközök 
egészségügyi vagy higiéniás kockázatának csökkentéséről  
A nem személyes használatú egyéni védőeszközöket a munkavállalók 
egymást követve használják a védőeszközöket, fertőzéseket adhatnak át 
egymásnak. A védőeszközzel szemben elvárás, hogy nem lehet tudottan 
ártalmas a használójára, és e feltétel biztosításában a munkáltató is 
felelősséggel tartozik. Az új állapotú védőeszköz mentes az ártalmaktól, de 
használata közben különféle módon szennyeződhet. A munkaegészségügyi 
szaktevékenységet ellátó személy igénybevételével meghatározott eljárás 
kimunkálása és megvalósítása útján kell gondoskodni a védőeszközök 
egészségügyi vagy higiéniás kockázatának csökkentéséről. 



    mentési feladatokra és  haváriákra védőeszköz csomagot rendszeresít  
Az EüM rendelet követelményként támasztja a „készenléti védőeszköz 
csomag” rendszeresítését, azonban nem ad utalást annak tartalmát illetően.  
A haváriák egyes szakmai ágazatokban talán megítélhetők néhány 
paraméterükben, de egy váratlan esemény legfőbb jellemzője éppen az, hogy 
hatása, következménye sokrétű és előre nem megítélhető. Az egyéni 
védőeszközökre ugyanakkor mégis ilyenkor lehet a legnagyobb szükség, 
ezért a menekülést szolgáló vegyvédelmi ruhák, légzésvédő eszközök, 
lángálló (tűzálló) ruházatok várható szükségletének megtervezése 
életvédelmi jelentőségű. 
Nem állapít meg szabályt az EüM rendelet arra, hogy a mentési tervben 
meghatározott mentési feladatokra és haváriákra rendszeresített védőeszköz 
csomag tartalmának meghatározásakor milyen szempontokat kell figyelembe 
venni. A súlyosabb helyzetre történő felkészülést rendeli el azonban azzal, 
hogy a csomag tartalmát a havária védőeszköz szükségletéhez köti [4.§ (7) 
(8)]. 

    gondoskodik a védőeszközök gondozásáról (karbantartásáról, 
tisztításáról, javításáról)  
A munkáltatónak biztosítania kell az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű 
használhatóságát, a védelmi szint megőrzését, a kielégítő higiénés állapotát, a 
szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), szükség esetén a pótlását 
[mindezt az Mvt. 54. § (7)  bekezdésének  g) pontja írja elő]. A gyakorlatban 
ezt elsősorban a munkavállaló által viselt egyéni védőeszköz állapotából 
kiindulva kell megítélni. A tisztítás, karbantartás, pótlás rendjét a belső 
szabályozásnak kell tartalmaznia. Ha a munkáltató nem, vagy csak részben 
tesz eleget a tisztításra, karbantartásra vonatkozó kötelezettségének, akkor az 
érintett egyéni védőeszközöket nem szabad tovább használni. A tisztítások 
számáról, a karbantartásokról és a javításokról, valamint azok eredményéről 
nyilvántartást kell vezetni. 

    tájékoztatja a munkavállalókat az őket érhető kockázatok jellegéről 
és mértékéről  
A munkáltató köteles előzetesen tájékoztatni a munkavállalót azoknak a 
kockázatoknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a 
védőeszközt kell használni.  

    gondoskodik arról, hogy a munkavállalók a védőeszközök 
használatának módját – szükség szerint gyakorlati képzés keretében – 
elsajátítsák  
A munkáltatónak meg kell határoznia az egyéni védőeszközök használata 
oktatásának, gyakoroltatásának rendjét. Ennek alapját az egyéni 
védőeszközök rendeltetésszerű használatára vonatkozó Tájékoztatóban 
foglaltak képezik, amelyek megtartásának és megtartatásának (védőeszközök 
ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása stb.) szabályait a 



munkavállalóknak ismerniük kell.  Ismerniük kell ezen túl azokat az eseteket 
is, amikor az elhasználódott védőeszközök hulladékként (veszélyes 
hulladékként) kell kezelni, továbbá ilyen esetekre vonatkozó előírásokat. 
Szükség esetén tudniuk kell az egyéni védőeszközök használatának egészségi 
alkalmassági feltételeit, valamint a védőeszköz használat egészségi korlátait. 
  
  
  

    a munkavállalók rendelkezésére bocsátja a védőeszköz magyar 
nyelvű tájékoztatóját 

  
Az egyéni védőeszközt az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie 
kell, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a 
munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben 
munkabaleset következett be. Az ellenőrzés elvégzéséig annak üzemeltetését, 
illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés 
jellegétől függően - munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi 
szaktevékenységnek minősül [Mvt. 23. § (2)]. 

  
    munkaterületre fektetett falétra vezetett. A mosóberendezés a 
talajszinten volt elhelyezve. A vízsugaras tisztítást végző munkavállaló 
egyensúlyát veszítette, a palára esett, s ott végigcsúszva a földre esett. A 
tető hajlásszöge kb. 40°-os volt. Az ereszcsatorna + 5,5 méter 
magasságban volt. Az esés után a sérültet kórházba szállították, ahol 3 nap 
múlva koponyasérüléseibe belehalt. 

  
A munkabaleset kivizsgálása során megállapításra került, hogy a munkavállaló 
sem a leesés elleni védelmet biztosító védőkötelet, sem pedig a részére kiadott 
egyéni védőeszközt nem viselte. 
Az adott baleseti eseménnyel kapcsolatban a jzk. 56-83. *-gal jelzett 
kódnégyzetekhez tartozó sorok a következőképpen tölthetők ki: 

- munkahelyi környezet: építési munkaterület, 
- munkafolyamat: munkaterület tisztítása, 
- konkrét fizikai tevékenység: tetőtisztítás, 
- munkaeszköz: tér, szint feletti épületrész (jelen esetben nem a nagy nyomású 

mosóberendezést, hanem a tér, szint feletti munkaterületet kell megjelölni), 
- a balesetet kiváltó esemény: elcsúszás, 
- a sérüléssel összefüggésben lévő anyag: föld (ez esetben az épület előtti 

járófelület anyagát kell megjelölni), 
- a sérülés, károsodás külső oka: esés egyik szintről a másikra, 
- személyi tényezők: szabályszegő magatartás. 

  
  



Nyilatkozat munkavédelmi oktatásról 
 

Teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a ………..-án ……………..-nál 
megtartott munkavédelmi oktatás teljeskörű anyagát balesetvédelmi munkakörömhöz 
kapcsolódó általános (speciális) ismereteket megkaptam. Amihez az alkalmazhatóság 
vonatkozásában további észrevételeim nincsenek, azokat gyakorlati munkámban alkalmazom. 
 
Dátum: 
 

………………….. 
aláírás 

 
 
Kiegészítések: ...............................................................................................................................  
 
Záradék: a NYILATKOZATOK a munkavédelmi oktatást követően a munkavállalótól 

nyilvántartás céljából átvette. 
 
 

………………….. 
munkáltató 
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