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1 BEVEZETÉS 

A tanulmány kizárólag munkabiztonsági szempontból kívánja bemutatni a munkavédelmet az 
ágazatokon belül. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem tartalmaz 
munkaegészségügyi elemeket, hiszen azok a munkabiztonsággal több ponton fedik egymást. 
A raktározás, tárolás, postai és futárpostai ágazatokban nagyon nagy jelentősége van a 
munkabiztonságnak, főként azért is, mert ezen ágazatokban gyakoribb lehet az olyan 
munkahelyi veszély előfordulási valószínűsége, mely akár a közúti vagy telephelyen belüli 
közlekedés kockázatait rejtik magukban, vagy olyan veszélyesnek minősülő gép, berendezés 
üzemeltetésével jár, hogy kiemelt fontosságú a feltételezhető kockázatok előfordulása és azok 
értékelése, valamint csökkentésük mértékére tervezett intézkedési terv elkészítése és 
végrehajtása.  

A munkavállalók biztonsága ezekben az ágazatokban egy komplexebb úgynevezett 
veszélymátrixnak van kitéve, hisz a fizikai sérüléseken kívül, több más veszély érhet egy raktári 
vagy egy postai szolgálatot végző dolgozót. 

 

Minden munkavállalónak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen veszélyek fordulhatnak elő 
munkavégzés közben, ez a fajta tudatosság és veszély érzet ki kell, hogy alakuljon. Amint ezt a 
munkavállaló megérti és fontosnak tartja, a közös munkával a munkabiztonság területén 
fejlődést lehet elérni és együttes 
erővel a követelményeknek való 
megfelelést is könnyebb 
teljesíteni, azaz az efféle 
partnerség kialakulásának első 
alappillére a fogalmak és a célok 
elérésének megértése, azaz a 
munkabiztonsági tudatosság 
fejlesztése. A tanulmány ezt a célt 
is szolgálja, valamint 
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tudásanyagot biztosít azok számára, akik értelmezni szeretnék a törvényi és jogszabályi 
paragrafusokat, jó gyakorlatokat kívánnak elsajátítani annak érdekében, hogy ténylegesen 
csökkenjen a munkabalesetek száma, valamint az előírások teljesítése könnyebbé váljon.    

 

2 A munkavédelem általános elvei, jogszabályi előírásai  
2.1 A munkavédelem jogi alapjai 
A munkavédelemmel kapcsolatos előírások rendszere a következő hierarchia szerint épül fel:  
 

 
A munkavédelem létjogosultságát Magyarország Alaptörvénye adja, a benne foglalt alapvető 
állampolgári jogok közül, az élethez és egészséghez fűződő jogunk révén, melynek az élet 
minden területén, így a munkahelyeken is jelen kell lennie. 
A 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről (Mvt.) kellő részletességgel a legalapvetőbb 
követelményeket fogalmazza meg a munkavédelemre vonatkozóan, mint legmagasabb szintű 
jogszabály rögzíti azokat és irányozza elő annak gyakorlati megvalósítását: 

• Állami feladatként megfogalmazza a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti 
rendszerét, azon belüli egyeztetés lehetőségét például a munkavédelem országos 
programjának 
vonatkozásában. 

• Alapvető 
követelményeket rögzít, 
például az irányítási és 
ellenőrzési intézmények 
működtetésére, valamint 
az Országos 
munkavédelmi program-
politika megalkotása 
tekintetében.  
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Egyértelműen megfogalmazza a munkáltató kötelezettségeit és jogait, meghatározza 
felelősségét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek 
megvalósítása érdekében. Felelőssége másban nyilvánul meg, mint a munkavállalónak és 
költségeket, melyek a munkavédelemmel kapcsolatosak nem terhelheti a munkavállalóra. 
Felelőssége kiterjed arra, hogy a munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg azokat 
a munkavédelmi szabályokat, előírásokat, melyek őt a munkavégzése során érintik.  
Az állami költségvetésből működtetett hatósági, felügyeleti szervek elsődleges szerepe a 
segítségnyújtás és ellenőrzés. Bár két ellentétesnek tűnő tevékenységről van szó, mégis az 
ügyfélközpontúság tekintetében ezek egymás kiegészítői a minden napi életben. 
 
A Mvt. egyértelműsíti azt is, hogy a védelmet nem csak a munkavállalókat érintően kötelező, 
hanem azon túl a hatókörben tartózkodókra, például látogatókra vagy éppen a szolgáltatást 
igénybe vevők számára is ki kell terjeszteni. 

Felhívja a figyelmet arra vonatkozóan is, hogy bizonyos munkavédelmi feladatok 
munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülnek, azaz azok elvégzéséhez szakképesítéssel 
kell rendelkezni.  

A szabványok önmagukban nem kötelezők, azonban a szabványtól való eltérés esetén a 
munkáltató köteles – vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa használt megoldás 
munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt 
követelménnyel, megoldással). Ilyen szabvány az OHSAS (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), mely a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek 
(MEBIR) követelményeit határozza meg. Az új 45001 szabványra történő átállások már 
megkezdődtek, hisz ez a szabvány alkalmazza az Annex SL minden ISO irányítási rendszer 
legmagasabb szintű keretét, azaz összehangolható a MIR (ISO 9001) és KIR (14001) 2015 évi 
szabványok követelményrendszerével. 
 
1. számú melléklet A munkabiztonságot érintő nemzeti joganyagok az ágazatokon belül 
8. számú melléklet Munkavédelem szempontjából hasznos honlapok és elérhetőségek 
 
A munkavédelmi törvény tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki. Ennek 
megfelelően a munkáltató felelőssége az alábbi legfontosabb tevékenységek 
megtervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében nyilvánul meg: 
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A fenti feladatok tartalmát és azok végrehajtásában szerepet játszó munkakörök 
megnevezését, a megvalósítást, az ellenőrzést, a számon kérés módját a munkáltatónak a 
munkavédelmi szabályozásában (MVSZ) szükséges rögzíteni, amennyiben MEBIR rendszerrel 
rendelkezik, úgy ezeket a 
kézikönyv és eljárás-, illetve 
munkautasításokban érdemes 
rögzíteni. 
 
Az egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkavégzés 
érdekében a munkáltató köteles 
figyelembe venni a következő 
általános követelményeket:  
 

Létesítés 
szabályszerűség, 

megfelelőség

munkahelyek

gépek

berendezések

Üzembe helyezés

Munkavédelmi 
üzembehelyezés megfelelő 

elvégzése technológiára, 
munkafolyamatra

Munkavédelmi 
üzembehelyezés megfelelő 

elvégzése gépekre, 
berendezésekre

Kockázatértékelés 
elvégzése, átfogó 

megelőzési stratégia 
megalkotása

Munkavégzés, 
követelmények 

teljesítése

Tárgyi feltételek biztosítása

Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi 
feltételeinek biztosítása

Munkafolyamatra

Technológiára

Anyagra

Munkabalesetek, 
foglalkozási 

megbetegedések

bejelentése

kivizsgálása

nyilvántartása

Munkavállalókkal 
tanácskozás

megtervezése

működtetése

munkavédelmi képviselő 
választás lebonyolítása

munkavédelmi bizottság működési 
feltételeinek biztosítása

paritásos munkavédelmi testület 
létrehozása

Távmunkavégzés

eltérő 
munkavédemli 

szabályok 
érvényesítése
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A nem elkerülhető veszélyeket is értékelni kell. A veszélyek keletkezési helyükön történő 
leküzdése elsődleges kell legyen.  
Az emberi tényezőt figyelembe kell venni a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 
munkafolyamat megválasztásánál. Az egyhangú, monoton vagy kötött ütemű munkavégzés 
időtartamát mérséklésére törekedni kell, illetve az abból adódó káros hatás csökkentésére, 
akár a munkaidő beosztásának változtatásával. Szükségszerű, amennyiben vannak, a műszaki 
fejlődés eredményeinek alkalmazása. Ilyen például egy számítógép vezérelt anyagtovábbító 
rendszer kiépítése a raktárban, mely nem igényel emberi beavatkozást, így a veszélyes terekbe 
történő belépést kiküszöböli.  
Nagyon lényeges, hogy ne csak a kockázatokkal és azok mértékével legyünk tisztába, hanem 
legyen intézkedési tervünk, más néven egységes és átfogó megelőzési stratégiánk arra, hogy 
azokat csökkenteni tudjuk és így a munkabalesetek előfordulási valószínűségét mérsékelni 
tudjuk. Ez akár egy munkafolyamat, technológia átalakításával vagy módosításával, akár 
megszüntetésével is járhat 
figyelemmel a munkaszervezésre, 
a munkafeltételekre, a szociális 
kapcsolatokra és a 
munkakörnyezeti tényezők 
hatására. A kollektív műszaki 
védelem mindenképpen 
elsőbbsége élvez az egyéni 
védelemhez képest.  

Mvt. célja, hogy az Alkotmányban 
foglalt elvek alapján szabályozza 

Megszűntetés, kiváltás - meg lehet-e szűntetni a 
veszélyt, vagy el lehet azt kerülni?

Helyettesítés kevésbé veszélyessel -
végezhetjük máshogy, mással?

Műszaki intézkedések -
Csökkenthető-e a veszély a forrásnál?
Le lehet választani, zárni? Emberek 

kizárhatók?

Adminisztratív - a 
munkavállalók megfelelő 
utasítások kiadása segít?

kevesebb időben 
végezhető?

EVE -
egyéni védőeszköz
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az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem csak személyi, de tárgyi és 
szervezeti feltételeit is a szervezetten munkát végzők munkavégző képességének megóvása 
és a munkakörülmények humánusabbá tétele érdekében, megelőzve ezzel a 
munkabaleseteket. 
 
A munkavédelem szakágazatai, területei 
 

 
 
A munkabiztonság: a munkavédelem műszaki biztonsággal foglalkozó szakterülete, amelynek 
tevékenysége a balesetek megelőzésére irányul. 

A munkaegészségügy: a munkavédelem egészségügyi biztonsággal foglalkozó szakterülete, 
amelynek tevékenysége a fokozott expozíciók, a foglalkozási megbetegedések megelőzésére 
irányul.  
 
A Mvt. rögzíti a munkáltató és munkavállaló felelősségét és kötelezettségeit, valamint a 
munkavédelmi képviselő feladatait és jogait. 
 
2.2 Munkáltatói jogkört gyakorlók felelőssége és kötelezettsége 

• Biztosítania kell, hogy a 
munkavállalók számára 
kitűzött célok és feladatok 
ne legyenek 
ellentmondásban a 
vonatkozó előírásokkal, 
azaz ami írásban le van 
fektetve, annak a 
gyakorlat feleljen meg.  

Munkavédelem

Munkaegészségügy Munkabiztonság



 

10 
 

• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
biztosítása. A biztonság megőrzése érdekében meg kell ismernie és meg kell követelnie 
a jogszabályi előírások és a helyi előírások – kiemelt figyelemmel az életvédelmi 
szabályok – betartását a 
munkavállalóktól. 

• Minden munkavállalót megillet a 
rendszeres tájékoztatás és oktatás, 
hogy megismerje a veszélyeket és az 
ellenük való védekezés módját, 
amelyekkel a munkavégzés során 
találkozhat és időnként érdemes 
meggyőződni valamilyen módon a 
tudás felmérésével az ismeretek 
elsajátításáról.  
 

2.3 A munkavállalók jogai és kötelezettségei  
 

• A munkavállaló köteles munkavégzésre alkalmas állapotban megkezdeni munkáját, az 
előzőleg ismertetett munkavédelmi szabályok, utasítások megtartásával, a 
munkavédelmi oktatáson részt venni és a kapott tudást elsajátítani. 

• Köteles munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne 
veszélyeztesse, kollégáival együttműködni. A munkaeszköz biztonságos állapotáról 
minden munka megkezdést megelőzően meg kell győződni, azt rendeltetésszerűen 
használni.  

• A munkáltató által biztosított egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően 
használni, tisztításáról gondoskodni, és szólni, amennyiben az sérült.  

• Olyan ruházatot viselni, mely az egészséget és a testi épséget nem veszélyezteti a 
munkavégzés során.  

• Fegyelmet, rendet, tisztaságot tartani alapvető kötelesség.  
• A közölt ismereteket el kell sajátítani és azokat alkalmazni szükséges.  
• A munkáltatónak, vagy a közvetlen szakmai felettesnek 

azonnal szólni kell ha veszélyt, rendellenességet, 
üzemzavart tapasztal, illetve a vezető által elrendelt 
intézkedés meghozataláig tőle elvárható módon azokat 
megszüntetni.  

• Önkényesen nem 
kapcsolhatja ki, nem 
távolíthatja el és nem 
alakíthatja át a biztonsági 
berendezéseket, pl.: 
védőburkolatokat, 
érzékelőket, vészleállító 
gombokat, szerkezeteket.  

• Köteles együttműködni 
például hatóság kérésére, 
illetve a munkáltató által 
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hozott intézkedések végrehajtása során. 
 

A munkáltatónak biztosítania szükséges: 

• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes 
tevékenységhez az előírt védőintézkedések megvalósítását,  

• A biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésre bocsátását, a 
betanuláshoz való lehetőség biztosítását,  

• A munkavégzéshez szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az előírt 
védőital, valamint tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetőségek biztosítását,  

 
A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi 
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével 
másokat veszélyeztetne közvetlenül és 
súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. 
Veszélyeztetésnek minősül különösen a 
szükséges védőberendezések, az egyéni 
védőeszközök működésképtelensége, 
illetve hiánya, 
 
Joga van munkavédelmi képviselőt 
választani, joga van – a törvényi feltételek 
teljesülése esetén – munkavédelmi 
képviselőnek megválasztatni.  
 
2. számú melléklet Futárpostai és kézbesítői tevékenység ellenőrzésének lehetséges 
módozatai, munkabiztonsági ellenőrző kérdéssora 
3. számú melléklet Raktári tevékenység ellenőrzésének végrehajtása és az ellenőrzés 
szempontrendszere kérdéssor 
 
2.4 A munkavédelmi képviselők jogai, feladatai 
 
A munkavédelmi képviselőnek jelentős szerepe van a megfelelő munkabiztonság 
kialakításában. Folyamatos ellenőrzései és a hiányosságokra rávilágító javaslatai, beadványai 
jelentősen hozzájárulhatnak a biztonságos munkakörülmények kialakításában. Ennek 
természetesen csak akkor van 
létjogosultsága, ha a munkáltató 
ténylegesen figyelembe veszi és 
reagál a munkavédelmi képviselő 
meglátásaira, illetőleg partner a 
megfelelő rendszer kiépítésében. 
A munkavédelmi képviselő és a 
munkavállalók közötti 
kommunikáció egy bizalmi 
viszonyra épül. Amennyiben a 
munkavállaló azt tapasztalja, hogy 
hiába tesz bejelentést a 
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problémával kapcsolatban a képviselőnek, az nem tesz semmit vagy nem mutat érdeklődést, 
abban az esetben bizalom vesztés következhet be, mely jelentősen kihat a későbbi 
együttműködési hajlamára a munkavállalóknak. A cél, pont az ellenkezője ennek. Azt kell 
elérni a munkavédelmi képviselőnek is a munkahelyeken, hogy a munkavállaló magáénak 
érezze a munkavédelem kérdését, mely az Ő érdekeit (biztonságát, egészség megóvását) 
szolgálja és nem egy felesleges nyűg. Nyílván a változás a legnehezebb dolog, de lépésről-
lépésre haladva egy olyan rendszer építhető fel, mely folyamatos információáramlást tesz 
lehetővé a munkáltató és munkavállalók között, elősegítve a biztonságos, egészséges és 
hatékony munkavégzést. 
Fontos lenne, hogy olyan személy vagy személyek jelöltessék magukat erre a pozícióra, akik 
kellő elhivatottságot éreznek magukban a munkahelyek biztonságosabbá tételének 
folyamatában. 
 
Lássuk tehát, hogy milyen jogai és feladatai vannak a munkavédelmi képviselőnek. 
 
A munkavédelmi képviselő: a munkavállalók által választott személy, aki a munkavállalók azon 
jogait és érdekeit képviseli, mely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefügg és mindvégig a munkáltatóval együttműködik, hogy ténylegesen 
megteremthetők legyenek az elvárt körülmények. A Mvt. biztosítja a munkavédelemmel 
kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók érdekvédelmét, a munkavédelmi 
képviselők (röviden: képviselők) jogai és kötelezettségei meghatározásán keresztül. 
 
A munkavállalók jogszabály szerint az elvárt és megfelelő munkabiztonsági követelmények 
teljesülése kapcsán jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak képviselőt vagy képviselőket 
választani, aki jogosult meggyőződni: 
 

• Az egyéni védőeszközök megfelelő állapotáról, a 
biztonságos munkaeszközökről és 
munkakörülményekről. 

• Azon intézkedések megvalósulásáról, melyek az 
egészség megóvását és a munkabalesetek 
megelőzését szolgálják. 

• A munkavállalóknak a biztonságos és egyben az egészséget nem veszélyeztető 
munkavégzésre történő felkészítéséről, és a kapcsolódó ismeretek elsajátításáról.  

 
 
Ahhoz, hogy a képviselő a 
munkavédelemmel kapcsolatos 
ellenőrzési és a fejlődést elősegítő 
tevékenységét végezni tudja: 
 

• A munkahelyekre 
beléphet munkaidőben, 
információkat kérhet 
működési területén.  



 

13 
 

• A vezető, illetve vezetőség (mint munkáltató) munkavédelmet érintő döntései 
előkészítésében részt vehet, sőt a munkáltatónak törekednie kell arra, hogy a 
munkavédelmi képviselőt bevonja azokba, aki mérlegelheti, hogy részese kíván lenni 
ennek a folyamatnak vagy távol marad attól.  

• A képviselőnek joga van tájékoztatást kérni a munkáltatótótól minden vonatkozó 
munkavédelmi kérdésben.  

• Kezdeményezhet szükséges intézkedéseket, akár véleményt is nyilváníthat. 
• Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések körülményeinek kivizsgálásában részt 

vehet és indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyeletet ellátó 
hatósági szervhez fordulhat bármely testi épséget, egészséget veszélyeztető 
munkakörülmény kapcsán.  

• Hatósági ellenőrzésen részt vehet, véleményt nyilváníthat, megvitathat kapcsolódó 
kérdéseket, felvetéseket, sőt szakértőt is vehet igénybe.  

• A Munkavédelmi Szabályzat (MVSz) kiadásához pedig a képviselő egyetértésére is 
szükség van.  
 

3 Kockázatfelmérés, kockázatelemzés 

A kockázatok felmérése, súlyozása és megszüntetésükre, vagy elfogadható mértékűre 
csökkentésükre tett intézkedések a leglényegesebb sarokköve a munkavédelemnek. 
Szakszerű elvégzése elengedhetetlen, hiszen itt kapunk valós képet munkáltatóként és 
munkavállalóként az adott munkahelyen fennálló ártalmakról és azok pontos keletkezési 
helyéről. Ha nem tudjuk, hogy ki az ellenség és hol van, akkor máris veszítettünk. Fontos, hogy 
a feltárt hiányosságra, ne problémaként, hanem inkább megoldandó feladatként tekintsünk. 
Az ágazatokon belül felmerülő munkabiztonsági jellegű kockázatok tárháza jelentős mértékű. 
Jellemző a képernyő előtti, ülő, álló, anyagmozgató munkavégzés kockázatai. Jellemző 
veszélyforrások az elesés, elcsúszás, megbotlás, közlekedési baleset, ember-állat támadás, 
magasból leesés, valamint a tárgyak leesése-eldőlése lehetnek. 

A fentiekben felsorolt kockázatok csökkentése igen nehéz feladat, mivel azok 
bekövetkezésének valószínűsége nagyban függ az adott munkavállaló figyelmetlenségétől. 
Talán nem is a figyelmük fokozása, inkább jobb helyzetfelismerő készségük fejlesztése lenne a 
cél. Ha jobban tudom megítélni, hogy egy adott munkafolyamat, milyen mennyiségű és milyen 
mértékű veszélyeket rejt, akkor az átlagosnál fokozottabb figyelmet fogok tanúsítani a 
veszélyesebb munkafolyamatok 
végzése során, szinte ösztönösen 
is, hiszen ki akarna önszántából 
megsérülni. A helyzetfelismerő 
készség fejlesztésének 
leghatékonyabb módszere a 
sport, azon belül is a labdajátékok 
és a küzdősportok. Itt mindjárt 
meglehet említeni 
jógyakorlatként a munkahelyi 
egészségfejlesztő és 
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egészségmegőrző programok keretein belül a sporttevékenység munkáltatói támogatását. Ez 
az edzőtermi bérlettámogatástól a munkahelyi sportolási lehetőségig bezárólag szinte bármit 
magába foglalhat.    

Lássuk, hogyan és milyen szabályok alapján kell elvégezni ezt a fontos felmérést és értékelést. 

A kockázatértékelés fogalmát és mint folyamat, annak lépéseit a Mvt. határozza meg, melyhez 
munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei igazodnak. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:  

 

Egységes és átfogó megelőzési stratégiával, intézkedések sorozatával, melyek kiterjedhetnek 
munkafolyamatokra, technológiákra, munkaszervezésre, munkafeltételekre, vagy akár 
szociális kapcsolatokra, a munkakörnyezet annak tényezői és hatásai változtathatók, 
javíthatók. A kollektív műszaki védelem az egyéni védelemhez képest minden esetben 
elsőbbséget élvez és sose szabad elfelejteni, hogy a munkavállalók bizonytalansága  a 
megfelelő utasításokkal történő ellátásuk esetén csökkenthető vagy akár kiküszöbölhető.  
 
A munkáltató köteles a 
kockázatok minőségi, illetve 
szükség esetén mennyiségi 
értékelését elvégezni, melyek 
munkavállalók biztonságát 
veszélyeztethetik. Az alkalmazott 
munkaeszközök, veszélyes 
anyagok és készítmények, a 
munkavállalókat érő terhelések, a 
munkahelyek kialakítása mind 

Veszélyek

elkerülése

nem elkerülhető 
veszélyek értékelése

keletkezési helyükön 
megszüntetése

Emberi 
tényezők

figyelembevétele a 
munkahely 

kialakításánál, a 
munkaeszközök és 

munkafolyamat 
megválasztásánál. 

Pédául: egyhangú vagy 
kötött ütemű 
munkavégzés 

időtartamának 
mérséklése, egy káros 

hatás csökkentése,  
munkaidő beosztása 

másképp

Műszaki 
fejlődés

eredményeinek 
alkalmazása

például: veszélyes 
helyettesítése 

veszélytelennel vagy 
kevésbe veszélyessel
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részét kell, hogy képezzék a kockázatértékelésnek, illetve kockázat becslésnek.  
Az értékelés eredménye alapján megelőző intézkedéseket szükséges hozni annak érdekében, 
hogy a munkakörülmények javíthatók legyenek, és ezeket be kell építeni a munkáltató 
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.  
 
A kockázatértékelés fő céljai:  
 

 
Nem biztos, hogy a kockázatok megszüntethetők bármely intézkedés bevezetését és 
végrehajtását követően, a cél az, hogy legvégső esetben a fennmaradó kockázat elfogadható 
legyen. 
Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, elkészítésének felelősség az Mvt. 2. § (2) 
bekezdés szerint a munkáltatót terheli, mint ahogy annak megfelelő minősége is. Egy 
kockázatértékelés akkor lesz jól alkalmazható, ha az intézmény vagy cégspecifikus, be tudják 
vonni a munkavállalókat, és a munkavédelmi képviselőt, hisz a gyakorlati tapasztalataik 
beépülnek. 

3.1.1 A kockázatértékelés elemei 
 A veszélyek és veszélyeztetettek azonosítása 

Az azonosítási tevékenység során részletesen számba kell venni az érintett 
munkafolyamatokat, az alkalmazott technológiákat, munkaeszközöket és használatban lévő 
anyagot. Majd meg kell határozni minden lehetséges veszélyt, amely a munkavállalókat és más 
személyeket fenyegethet. 

Ezek lehetnek fizikai, kémiai, 
biológiai, ergonómiai, és/vagy 
pszichés tényezők, amelyek 
veszélyt jelenthetnek a 
munkavállaló egészségére, 
biztonságára, azaz külső 
hatásként érhetik a 
munkavállalót. Az alábbiak szerint 
lehet csoportosítani őket:  

meghatározása

rangsorolása

Intézkedé
-sek

elhárítása

elfogadható 
szintre 

csökkentése

kockázatok
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 A kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése 

A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni a veszély súlyosságát (mekkora kár 
keletkezhet), a veszélyeztetettek számát, és a veszély bekövetkezésének valószínűségét. 

•csúszós vagy egyenetlen terep, 
•éles, hegyes, sorjás felületek, 

tárgyak, 
•szintkülönbségek,
•kézi anyagmozgatás, 
•közlekedésből adódó 

veszélyek, akár közúton vagy  a 
helyszínen, 

•tűz és robbanás, 
•ártalmas energiaforrások, pl. 

elektromosság, sugárzás,
•zaj, rezgés.

Fizikai

•mérgeznek, 
•irritálnak, 
•égési sérüléseket okoznak, 
•marnak, 
•robbannak, 
•égést táplálnak, 
•égnek, 
•stb. 

Kémiai (veszélyes 
anyagok, keverékek)

•vírusok, 
•baktériumok, 
•gombák
•rovarok
•állatok támadása
•növények méreganyagai

Biológiai (belégzés, 
lenyelés, bőrön 
keresztül 
szervezetbe jutás)

•a munkavégzéshez nem 
alkalmas/nem elegendő tér, 

•gyakran ismétlődő feladatok, 
•gyenge ergonómiai állapot (a 

munkahely tervezésekor nem 
vették figyelembe az emberi 
tényezőket), 

•ismétlődő munka, 
•tartós-, és/vagy nagy 

figyelmet igénylő 
munkafeladat.

Ergonómiai

•munka jellege, 
összetettsége, 
bonyolultsága, 
munkafeltételek, 

•munka szervezése, 
irányítása 

•a munkakörnyezet fizikai 
jellemzői (zaj, hőmérséklet, 
megvilágítás stb.), 

•munkahelyen kívüli 
tényezők 

Pszichoszociális
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Az értékelés eredményeként kapott információk alapján a munkáltatónak el kell döntenie, 
hogy a valós helyzet megfelel a munkavédelemi követelményeknek, szabályoknak, 
előírásoknak vagy változtatni szükséges, annak érdekében, hogy a kockázat elfogadható 
mértékű legyen, vagy megszűnjön.  

 

 A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megvalósítása 

A kockázatértékelési folyamat legfontosabb részéhez érkeztünk. Ennek kihagyása, olyan 
lenne, mint egy papíron megtervezett ház, amely soha nem épül meg. Tulajdonképpen ezért 
csináljuk végig az összes előző vizsgálatot, mérést, elemzést. Minden eddigi lépés csak az 
alapja annak a „biztonságos kuckónak”, amelyet fel kívánunk építeni. Természetesen a 
„biztonságos kuckó” alatt, a biztonságos munkahely kialakítását értem.  

Néhány példa az ágazatokon belül felmerülő veszélyforrásokra és elhárításukra vagy 
elfogadható mértékűre csökkentésükre tehető intézkedés javaslatokra: 

• Raktárban nagymértékű a targonca- és gyalogosforgalom – A targoncák és gyalogosok 
közlekedésére szánt utak jól látható módon történő elválasztása; a 
targoncaforgalomra figyelmeztető táblák kihelyezése; veszélyes helyeken 
(beláthatatlan forduló) hangjelzés adása a targoncával; a sebességkorlátozások szigorú 
betartatása a közvetlen munkahelyi vezetők részéről. 

• A futárpostai és 
csomagkézbesítői 
kiszállítások során sokszor 
esős, havas, jeges 
útviszonyok között kell 
vezetni – Elméleti és 
gyakorlati autóvezetési 
tréning a gépkocsivezetők 
részére; 

• A képernyős 
munkahelyeken a 
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megvilágítás mértéke nem megfelelő – Megfelelő világítótest elhelyezése a kellő 
fényintenzitás eléréséhez; A természetes fényforrások előnyben (nagyobb ablak, 
tükörakna stb.) részesítése a mesterséges fényforrásokkal szemben;  

Felmerülhet a kérdés, hogy az egyes intézkedések jelentős anyagi teherrel is járhatnak, de 
ebben az esetben mindig meg kell fontolni, hogy hosszútávon mit nyerhetünk vele. Nem 
biztos, hogy az olcsóbb megoldás a jobb és időállóbb. 

A munkáltatónak konkrét intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok megelőzése vagy 
csökkentése érdekében, melyet a kockázatértékelésre kell alapoznia. A Mvt. 54. § (2) 
bekezdése úgy fogalmaz, hogy az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges 
hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató 
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. 

A kockázatok csökkentésére számos intézkedés hozható, a teljesség igénye nélkül felsorolva 
ezek közül párat: 

• A veszély keletkezési helyén történő felszámolása, megszüntetése.  
• A veszélyes munkafolyamat, technológia elkülönítése, amennyiben lehetséges. 
• A munkavállaló áthelyezése a veszélyes munkafolyamatból más munkafolyamatba. 
• A berendezések ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolattal, 

védőberendezéssel) történő ellátása, vagy munkaeszköz cseréje. 
• Tiszta és rendezett munkahely kialakítása.  Felesleges, nem odavaló, vagy munkát 

akadályoztató elemek, anyagok eltávolítása. 
• Megfelelő felkészülés biztosítása egy esetleges nem várt eseményre, pl.: jelző- és 

riasztóberendezések működésének biztosítása, folyamatos ellenőrzése, mentési terv 
készítése és gyakoroltatása, menekülési útvonalak és elsősegély biztosítása. 

• Veszélyes technológiák, létesítmények és munkaeszközök időszakos biztonsági 
felülvizsgálatának elvégeztetése, eredmények kiértékelése és hiba esetén azok 
javítása. 

• Egyéni védőeszközök, kollektív védelem biztosítása.  
• A munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása, kivizsgálása, gyökér okok 

elemzése, bejelentések megtétele és intézkedések meghozatala, hogy legközelebbi 
előfordulásuk megakadályozható legyen.  

 
14. számú melléklet Jó gyakorlat 
a logisztikában, LEAN 
menedzsment eszközök. Pl.: TPM 
munkabiztonsági pillérek 
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 A hatásosság ellenőrzése és rendszeres felülvizsgálata, a felülvizsgálat 
dokumentálása 

A kockázatértékelést legalább három évente felül kell vizsgálni, akkor is ha nem történt 
változás. Amennyiben jelentősebb változás következik be, akár a munkakörülményekben, 
vagy a használatban lévő berendezések, munkaeszközök tekintetében, vagy a technológiában 
(illetve a felhasznált anyagokban), egy munkautasításban vagy bármely munkavédelmet 
érintő követelmény, előírás, tekintetében, akkor kockázatértékelést azonnal felülvizsgálni és 
módosítani szükséges. 

A munkavédelmi törvény 59. § (2) bekezdése alapján a munkáltató köteles tájékoztatni a 
kockázatértékelés és a javító intézkedések eredményeiről a munkabiztonsági 
szaktevékenységet ellátó személyt, a foglalkozás-egészségügyi orvost, valamint a 
munkavédelmi képviselőt. Az értékelést és kapcsolódó intézkedéseket, megelőzési stratégiát 
dokumentálni kell, mint ahogy annak felülvizsgálatát is. 

A munkavédelmi törvény 54. § (5) bekezdése szerint a dokumentáció tartalmi elemei a 
következők: 
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A biztonságos munkavégzés feltételei 
3.2 A munkavégzés személyi feltételei 

• Munkát csak olyan időtartamban és körülmények között lehet 
végezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne 
károsítsa. Az időben rendkívüli munkavégzés vagy túlmunka 
egészségkárosodáshoz vezethet, illetve annak kockázatát 
mindenképp növeli. Ilyen esetben külön jogszabály szerint kell eljárni. 

• A munkavállaló egy munkára csak akkor alkalmazható, ha 
o megfelelő testi és fizikai adottságokkal (egészségileg alkalmas) rendelkezik, 

hogy a munkát ellássa. 
o Maga a foglalkoztatás testi épségét, egészségét károsan nem befolyásolja. 

Fiatalkorú munkavállaló esetén pedig a munka az ő egészséges fejlődését nem 
károsíthatja. 

o Nagyon fontos, hogy csak olyan munkafolyamat elvégzésével és olyan anyagok 
használatával, olyan technológia alkalmazásával lehet csak foglalkoztatni, mely 
a munkavállaló 
utódaira veszélyt 
szintén nem 
jelenthet. 

o A munkavállalónak 
rendelkeznie kell a 
biztonságos 
munkavégzéshez 
szükséges 
ismeretekkel, a 
kellő jártasságot 
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pedig meg kell szereznie ahhoz, hogy a maga és mások testi épségét ne 
veszélyeztesse. 

o A megfelelő szakképzettség megléte ugyanezen okból kifolyólag szintén 
kiemelten fontos. 

• A munkáltatónak a kellő számú munkavállalót biztosítani szükséges egy adott munka 
elvégzéséhez. Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, 
akkor egyiküket meg kell bízni a munka irányításával, erről a többieknek tudniuk kell 
és attól kezdve, mint irányítóra figyelniük és hallgatniuk kell a biztonságos 
munkavégzés érdekében. 

• Egyedül munkát végezni veszélyes munkakörnyezetben nem szabad, sőt az oda belépő 
munkavállalókat előzetesen erre a munkakörnyezetre, annak munkabiztonsági 
követelményeire vonatkozóan ki kell oktatni. Amíg ezt az oktatást nem kapták meg, a 
munkaterületre belépni tilos! 

 
16. számú melléklet Dolgozói viselkedésaudit példák, előtérben a munkavédelmi tudatosság 

 
3.3 A munkavégzés tárgyi feltételei 

Minden munkavállaló részére biztosítani kell: 

• Megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő 
minőségű folyadékot.  

• A munka jellegének megfelelő öltözködés, tisztálkodás, 
egészségügyi körülmények, étkezés, pihenés (bele értve 
melegedési) lehetőségét. 

• Mind a munkavállalónak mind a munkáltatónak gondoskodni kell a 
rendről és tisztaságról. A keletkező szennyvízről, hulladék 
megfelelő gyűjtéséről és további kezeléséről gondoskodni kell. 
Azok nem jelenthetnek veszélyt és nem okozhatnak egészségi 
ártalmat, de ugyanúgy a környezetet sem szennyezhetik. 

• A mozgástér kialakítása, legfőképp mérete a biztonságos munkavégzéshez elegendő 
kell legyen. 

• Ahol be- vagy leesési veszélye lehetséges, vagy a munkavállalót 
és a munkavégzés 
hatókörében 
tartózkodókat leeső 
tárgyak veszélyeztetik, 
elkerítéssel, lefedéssel, 
vagy más módon a 
védelmet biztosítani 
szükséges.  

• Az alkalmazott létra, 
állvány, pódium, 
kezelőjárda kialakítása, 
elhelyezése, rögzítése 
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lehetővé kell tegye a biztonságos munkavégzést, a biztonságos közlekedést, fel- és 
lejutást. Ezeknek az időszakos ellenőrzése nagyon fontos, stabilitásuk, 
sérülésmentességük minden munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizendő.  

• Az anyagtároló helyeket azok fizikai, kémiai és biológiai 
tulajdonságainak figyelembe vételével kell kialakítani. 
Például sav és lúg együtt tárolása veszélyes, hisz 
egymásra hatásuk nem várt reakciókat idézhet elő, ezzel 
egy esetleges vészhelyzet alakulhat ki. A rakodás, szállítás 
és tárolás során a környezetből eredő hatások, illetve az 
anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt 
hatásának figyelembe vétele szintén nagyon fontos. 
Például nem tárolhatunk egy vízzel heves reakcióba lépő 
anyagot nedve körülmények között.  

• A munkahely természetes és/vagy mesterséges 
megvilágítása a munkavégzés jellegének megfelelő kell 
legyen és a jogszabály mellékletében előírt értékeket (lux) 
el kell érje.  

• A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi 
anyagok, valamint a sugárzások, nem károsíthatják a 
munkavállalókat és az ott tartózkodókat, és nem 
veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 

• A munkavégzés során a munkavállalók létszámát, a 
tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat figyelembe 
véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát 
kell biztosítani. Ha ez nem megoldható, akkor szervezési intézkedésekre van szükség. 

• Ha a levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a munkavállalók 
egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni. 

• A szabadtéri munkahelyen olyan műszaki megoldásokat szükséges alkalmazni, vagy a 
munkát úgy kell szervezni, hogy a munkavállaló védve legyen az időjárás viszontagságai 
ellen. Egyéni védőeszköz alkalmazása, egy fülmelegítő a hidegben, vagy egy tűző nap 
káros UV sugárzása elleni védőkrém jelentheti a munkakörülmények jobbá és 
biztonságosabbá tételét, megőrizve ezzel a munkavállaló egészségét, testi épségét. 
Nagyon meleg időben vagy túl hidegidő esetén védőitalról is kell gondoskodni. 

• A munkahely és az oda vezető és ott lévő padlózat, közlekedési utak felületének jól 
tisztíthatónak kell lennie. A munkavégzés helyén meg kell feleljenek a munkavégzés 
jellegének és a várható 
legnagyobb 
igénybevételnek. Egy 
csúszós vagy nem 
egyenletes felület elesés, 
illetve botlás veszélyét 
rejti magába. Fontos a 
közlekedési utak 
szélessége és a szabad 
magassága, hisz a 
gyalogosok és járművek 
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biztonságos közlekedését lehetővé kell tenni, sőt az azok melletti biztonságos 
munkavégzést is. 

• Azokon a munkahelyeken, ahol dohányzási tilalom van elrendelve a 
munkaterületeken, ott külön dohányzóhelyet kell kijelölni. Amennyiben a munkáltató 
a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította, ott erre 
nincs is szükség.  

• Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló dolgozik, a 
munkavállaló által értett nyelven kell biztosítani akár az oktatás anyagát, akár a 
munkafolyamathoz tartozó technológiai leírást, vagy a gép/berendezés üzemeltetési 
dokumentációját, de ugyan úgy a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat is. 

• A munkavállalók, a munkavégzés környezetében tartózkodók testi épségét, egészségét 
és biztonságát ne veszélyeztetheti egy munkafolyamat, technológia, munkaeszköz 
vagy anyag sem. 

• Bármilyen teher mozgatásánál az anyag, termék tulajdonságaira tekintettel kell lenni 
és arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok 
megtartásával szabad mozgatni. 

3.4 A munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi előírások 
3.4.1 Munkahelyek kialakításának előírásai (padozat; szabadtéri munkahelyek; közlekedési 

utak kijelölése; éjszakai munkavégzés; ajtók-kapuk működése; menekülő utak- 
vészkijáratok; megvilágítás; megfelelő hőmérséklet) 

 
A munkahelyek kialakítására vonatkozó általános és minimális munkavédelmi 
követelményeket a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet tartalmazza, mely szerint a 
munkáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a munkahelyek kialakítása, az alkalmazott 
munkafolyamatok és technológia, kapcsolódó berendezések és anyagok feleljenek meg az e 
rendeletben előírtaknak és a vonatkozó egyéb szabályoknak, szabványoknak, belső 
előírásoknak, hatósági elvárásoknak. 
Az ágazatokon belül a képernyős munkahelyek tekintetében az 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet 
(a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről) 
további előírásokat tartalmaz, melyek a monitor, asztal, munkaszék méreteire és 
beállíthatósági dimenzióira vonatkozóan határoznak meg előírásokat. 
 

 Menekülési utak és vészkijáratok 

A menekülési utaknak és a 
vészkijáratoknak minden 
körülmény között szabadon 
átjárhatónak kell lenniük, 
eltorlaszolni tilos azokat, a 
szabadba vagy egy arra kijelölt 
biztonságos területre kell kijárást 
biztosítaniuk.  

Fontos, hogy a munkavállalók a 
legegyszerűbben, leggyorsabban 
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tudják a munkahelyet elhagyni, ennek 
megfelelően a vészkijáratokat, menekülési utakat 
mindenki számára egyértelműen jelölni kell, 
jogszabálynak megfelelő módon, szabványos 
jelölésekkel kell ellátni. Cél, hogy a munkavállalók 
kimentése egy esetleges vészhelyzet esetén a 
legrövidebb időn belül valósuljon meg, ennek 
megfelelően kell a vészkijáratokat, menekülési 
útvonalakat kialakítani a létszám és a terület, 
épület sajátosságainak figyelembe vételével. A 
vészkijáratok kialakításánál fontos szempont, hogy azok kifelé, a menekülés irányába legyenek 
nyithatók, azokat eltorlaszolni, zárva tartani még átmenetileg sem szabad, hiszen vészhelyzet 
bármikor bekövetkezhet. Továbbá a vészkijáratokat, menekülési útvonalakat vészvilágítással 
kell felszerelni, melyek egy esetleges áramkimaradás esetén is megfelelően tudnak működni, 
a menekülők részére jelölve az útirányt. 

 
 A helyiségek, terek hőmérséklete:  

 
A munkahelyek hőmérsékletének a teljes munkaidő alatt optimálisnak kell lenni a 
munkavállalók szervezetére nézve, melyhez alapvetően a munka milyenségét, a dolgozók 
fizikai terheltségét kell számításba venni.  

A megfelelő hőmérsékletet nem csak a munkatérben kell biztosítani, hanem a pihenésre 
szolgáló helyiségekben, az étkezőben, különböző szociális helyiségekben, tartózkodókban is.  

A munkáltatónak biztosítani kell, hogy a dolgozót ne érhesse erős nap- és hősugárzás. Ennek 
megfelelőn kell a munkakörnyezetet kialakítania, álló munkavégzésnél 1 m magasságban, míg 
ülő munkánál, 0,5 m magasságban kell az optimális hőmérsékletet biztosítania. Irodai 
munkavégzésnél a 20-22 Celsius fok, könnyű fizikai munkavégzésnél a 18-20 Celsius fok, 
közepesen nehéz fizikai munkavégzésnél14-18, míg nehéz fizikai munkánál a 12- 14 Celsius fok 
a legideálisabb a dolgozók számára. 
Továbbá fontos, hogy fűtő- hűtő 
készülékek közvetlen közelébe se 
tartózkodjon huzamosabb ideig 
munkavállaló, hiszen így extrém 
hőhatás is érheti őt, ami pedig a 
munkahelyi kockázatok mértékét 
növeli. Ezen készülékek 
karbantartását, tisztítását az előírt 
gyakorisággal el kell végezni, 
hiszen a nem megfelelően 
karbantartott eszközök a 
munkahelyi légtér levegőjének 
minőségét ronthatják, ezzel a 
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munkavállalókat is megbetegíthetik. A megfelelő beltéri levegő, a hatékony szellőzés az 
ablakok helyes kialakításával, illetve szellőzőrendszer telepítésével is megoldható.  Az ablakok 
kialakításánál fontos a biztonságos használat, könnyű nyitás – zárás, akaratlan elmozdulás ne 
következhessen be. A megfelelő munkahelyi hőmérséklet a munkavállalók munkavégzésének 
hatékonyságát, közérzetét teljesítőképességét nagy mértékben befolyásolja.  

Melegben végzett munkáról akkor beszélünk, ha a 24 Celsius fokot meghaladja a munkahelyi 
hőmérséklet. Ekkor óránként 5-10 perces pihenőidőket kell tartani, továbbá a munkáltatónak 
legalább félóránként 14 – 16 Celsius fokos ivóvizet, egyéb alkoholmentes italt kell biztosítania. 

Hidegben végzett munkáról akkor beszélhetünk, ha a munkahely hőmérséklete 10 Celsius fok 
vagy az alatti zárt térben, a szabadban pedig 4 Celsius fok alatti, így ennek megfelelően a 
törvényi előírásokkal összhangban, óránként 5-10 perc pihenőidőt kell a munkavállalóknak 
biztosítani. Tehát munkaszervezési intézkedések is szerepet játszanak az optimális 
hőmérséklet kialakításában.  A pihenőidő biztosításán felül a munkáltatónak meleg védőitalt 
(50 Celsius fokos) is biztosítani kell, mely legtöbbször meleg tea formájában kapnak meg a 
munkavállalók, de ez lehet bármilyen alkoholmentes ital is, ügyelve arra, hogy a cukortartalma 
a 4 súlyszázalékot ne haladja meg. Természetesen ezen kockázatoknak megfelelően a 
védőeszközökről is gondoskodni kell, mint a meleg ruházat, sapka, kesztyű, aláöltözők, stb. 

A védőital elfogyasztásához a létszámnak megfelelő poharakról is gondoskodnia kell a 
munkáltatónak, biztosítva a higiéniai feltételeket. 

 
 A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása  

Valamennyi szabadtéri és beltéri feladat hatékony és pontos elvégzéséhez, különösen akár 
éjszaka, elegendő és megfelelő világítást kell biztosítani a látási viszonyok kapcsán. A 
munkahelyen lévő megfelelő világítás is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a munkavállaló 
közérzete, teljesítménye, a munkavégzés minősége az elvárt szinten mozogjon. Tehát a 
megvilágítás és annak elosztása a munkaterületen nagy hatással van arra, hogy a munkavállaló 
milyen gyorsan, biztonságosan kényelmesen képes a feladat elvégzésére.  

Optimális, ha a természetes fény biztosítható, mely 
kiegészítése a mesterséges megvilágítás. Abban az 
esetben jól kialakított a munkahelyi megvilágítás, ha az 
egyenletes, nem következik be 
káprázás és kielégítő a kontraszt. 
A megvilágítás nagysága attól kell 
függjön, hogy mi a feladat, a 
tevékenység, a helyiségnek mi a 
funkciója, mekkora a tárgy 
nagysága, ennek megfelelőn kell 
emelni a megvilágítás erősségét. A 
munkáltató rendelkezésére állnak 
nemzeti szabványok, melyek 
kiinduló pontként alkalmazandók 
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a munkahelyi megvilágítás optimális kialakításában. 
 

 A helyiségek padlózata, ajtók és kapuk 
 
A raktározással, tárolással kapcsolatos munkahelyeken csak olyan padlózat megfelelő, amely 
teljesen sík, jó állapotú, nincsenek gödrök, emelkedők, nagymértékű torzulások. A területen a 
csapadék, vagy éppen a technológiából adódó folyadékok elvezetéséről, folyamatos 
feltakarításáról gondoskodni szükséges a csúszásveszély megelőzése érdekében. 

A munkahelyen előforduló üveg, vagy más áttetsző anyagból készült falakat, térelválasztókat 
jól látható módon jelölni kell a balesetek megelőzése érdekében. A jelölés mellett akár 
elkerítéssel, felfestéssel is megelőzhetők a munkavállalókat érő, figyelmetlenségből adódó 
balesetek.  
Az átlátszó ajtókat, kapukat szemmagasságban, jól láthatóan jelölni szükséges. A balesetek 
megelőzése érdekében a lengőajtók készüljenek átlátszó anyagból, vagy szemmagasságban 
legyenek ezen ajtókba átlátszó betétek építve. 
 
A felfelé nyíló ajtók, tolóajtók legyen biztosító, kiegészítő védelemmel 
ellátva, hogy sem a sínről való lefutásuk, sem az akaratlan 
visszacsapódásuk ne következhessen be. Motoros működtetésű 
kapuk, ajtók esetében, szükség esetén kézi erővel is legyenek 
könnyedén működtethetők, egy vészhelyzet, tűz, áramkimaradás 
esetére felkészülve. 
 
Amennyiben a kapukat csak járművek használhatják, úgy a 
biztonságos közlekedés megvalósítása érdekében a gyalogosan 
közlekedő munkavállalók részére is legyenek személyi kapuk kiépítve. 
A közlekedési rendről a dolgozókat tájékoztatni kell, ennek megfelelő 
feliratok legyenek kihelyezve.  
 

 Közlekedési útvonalak, veszélyes területek  

Tárolókban, raktárokban a gyalogosok és a járművek közlekedésére is 
alkalmas közlekedési útvonalakat úgy kell kiépíteni, hogy a közlekedési 
útvonal hatókörében tartózkodókra ne jelentsenek veszélyt. A járművek 
és gyalogosok közlekedési 
útvonalát el kell különíteni, 
melyet legtöbbször felfestéssel 
valósítanak meg. A közlekedési 
utak mérete függ az az útvonalat 
használók létszámától, a szállítási 
tevékenységtől.  
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 Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken 
 
A biztonságos, elegendő nagyságú mozgástér elengedhetetlen feltétele a biztonságos 
munkavégzés megteremtésének, mely optimális esetben 2 m2 szabad teret jelent 
munkavállalónként. Amennyiben ez nem biztosítható, úgy a mozgásteret a munkavállaló 
környezetében kell kialakítani, mellyel biztosítható a szabad mozgás. 

Amennyiben a munkafeladat ülve is elvégezhető, úgy a dolgozó részére megfelelő ülőhelyet 
kell kialakítani az ergonómiai tényezők figyelembe vételével.  

 Pihenőhelyek  

A munkavállalók részére tiszta, fűthető, jól 
megvilágított pihenőhelyiséget kell biztosítani, a 
munkavállalói létszámnak megfelelően, 
amennyiben az a munkavégzésből adódóan 
szükséges, például hidegben végzett munka 
esetén. 

A pihenőhelyiség alapterületét a dolgozó 
létszám alapján kell meghatározni, mely egy munkavállalóra vetítve 1 m2-nek kell lennie, 
legkisebb mérete 6 m2 lehet. A helyiséget fel kell szerelni székekkel, asztallal, az étkezéshez 
szükséges eszközökkel, berendezésekkel, valamint kézmosási lehetőséget is biztosítani kell a 
munkáltatónak.  

 
 Öltözőhelyiségek  

 
A munkavállalóknak a legtöbb esetben tevékenységükből adódóan védőruhát, munkaruhát 
kell viselni, így kiépített öltözőt kell a munkáltatónak biztosítani. Abban az esetben, ha a 
munkafeladat ezt nem követeli meg, akkor nem kell kiépített öltöző, de egy arra kijelölt 
zárható helyet biztosítani kell, ahol az értékeit, nem használt tárgyait megfelelően elzárja. 

A öltözőt nemenként el kell különíteni és ennek megfelelően kell használni. Ha a dolgozói 
összlétszám nem haladja meg a 10 főt, akkor azonos öltöző is használható, de a használatát az 
elkülönítésre vonatkozóan munkaszervezési intézkedésekkel kell megvalósítani. 

Az öltöző mérete akkor megfelelő, 
ha a munkavállalók egymást nem 
gátolják, ez kb. 0,5 m2-nyi 
helyigényt jelent 
munkavállalónként, a minimális 
alapterülete 6 m2. 

Az öltözőben biztosítani kell a 
munkavállalók személyes 
tárgyainak, ruhájának megfelelő 
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zárási lehetőségét, valamint a munka- védőruha száradási, szellőzési lehetőségét. 

Amennyiben a munkatevékenység megköveteli, például veszélyes anyaggal végzett 
tevékenység esetén, a munkavállaló részére 2 db szekrény biztosítandó. Az egyikben tárolja az 
utcai, míg a másikban a munka-védőruháját. A tevékenység tisztasága alapján 5 tisztasági 
fokozat különíthető el, mely alapján kerül kialakításra az öltözőhelyiség és annak felszerelése. 
A különösen tiszta, az erősen szennyezett és a fertőző- mérgező kategóriában ún. fekete- fehér 
rendszerű öltözőt kell kialakítani. Ez azt jelenti, hogy az öltözők közötti közlekedés csak a 
tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet át az egyik öltözőből a másikba. 

 
 Tisztálkodó- és mellékhelyiségek  

Jogszabály, hatósági előírások szerint a munkavállalói összlétszámnak megfelelő számú 
zuhanyzót kell biztosítani, a munka jellege alapján, nemenként elkülönítve, a higiénés 
követelményeket kielégítve. A munkavállalóknak akadály nélkül kell tudni használni a 
tisztálkodó- és mellékhelyiséget. A helyiség alapfelszerelése a meleg és hideg folyóvíz. 
Amennyiben zuhanyozó kialakítása nem szükséges, akkor mosdókagylókat kell felszerelni a 
kéz szárításához megfelelő eszközzel. 

A tisztálkodó és öltözőhelyiségek között szabad átjárást kell biztosítani a munkavállalóknak, 
amennyiben azt nem azonos helyiségbe alakították ki. 

Ezen egységek közelében elegendő számú mellékhelyiséget kell kialakítani női és férfi 
munkavállalók részére, külön, megfelelő darabszámú WC-vel és kézmosási lehetőséggel. 

 
 Elsősegélyhelyek  

 
A jogszabályi megfeleltetéssel összhangban a munkavállalói létszámnak, tevékenységnek 
megfelelően biztosítani kell az elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 
Személyi feltétel a kiképzett elsősegélynyújtók jelenléte minden műszakban. Az elsősegély-
nyújtók létszáma tehát a munkafolyamatok, előforduló események, a munka 
veszélyességének a függvénye.  

Képzett elsősegélynyújtónak az a személy tekinthető, aki szervezett képzés keretében az 
ismeretekből kioktatott, kiképzett 
és abból vizsgát tett. Az oktatástól 
számított 2. év után a kijelölt 
elsősegélynyújtónak 
ismeretfelújító vizsgát kell tennie 
a képzettségének 
meghosszabbításához.  
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Az elsősegélydobozok számát és típusát a 
munkavállalói létszám és a 
munkakörülmények veszélyességi tényezők, 
munkabalesetek száma határozza meg. Az 
elsősegély-nyújtó felszereléseket jól 
láthatóan, erre kijelölt helyre kell kihelyezni, 
ahol az minden munkavállaló számára 
hozzáférhető és elérhető. A munkáltatónak 
gondoskodnia kell a felszerelések pótlásáról, 
lejárt eszközök cseréjéről. 

 
3.5 Tárolók, raktárak előírásai; rakodási technológia megfelelősége, tárolt anyagok 
 

A raktározás, tárolás a legveszélyesebb munkafolyamatok közé tartozik munkabiztonsági szempontból. 
A gépesített teheremelés és szállítás ma már teljesen megszokott minden raktári környezetben. 
Azonban szükséges az ilyen helyeken kézi anyagmozgatást és segédeszközös anyagmozgatást végezni. 
Ennek okán a targonca és a gyalogosforgalom közvetlen kapcsolatba kerülhet egymással. Ebben az 
esetben jelentősen nő a baleset bekövetkezésének veszélye, hiszen mozgó gépek és emberek egy 
helyen nincsenek meg koccanás nélkül. Elegendő egy kis figyelmetlenség, akár a gyalogos, akár a 
targoncavezető részéről és már meg is történt a baj. A megoldást a fizikális (korlát, fal, mellvéd stb.) 
elhatárolás jelentheti vagy az emberi munkavégzés kivonása az egyenletből. 

Mérhetetlenül fejlődő világunkban a technológia széles tárháza ad lehetőséget egy biztonságos és 
emberi beavatkozást nem igénylő robotraktár kialakítására. Itt természetesen nem olyan raktárra 
gondolok, ahol robotokat tárolnak, hanem, ahol az anyagmozgatási, ki- és bevételezési folyamatokat 
robotok végzik. Itt következhet a kérdés, hogy akkor mi lesz az emberi munkaerővel. Nos, ennek a 
megoldása még a jövőben várat magára, de mindenesetre biztosan szükség lesz a berendezéseket 
programozó, felügyelő és karbantartó emberi munkaerőre. Talán ne szaladjunk ennyire előre a 
jövőben. Mindenesetre a raktárbázisok részbeni vagy teljes automatizálása még csak kevés helyen 
valósult meg, de ennek ellenére biztonságosságuk már most is lemérhető a hagyományos raktárakhoz 
képest. Mai korunkban valahol az aranya középutat választva a veszélyes helyeken kialakítható 
automatizálás az emberi tényező kizárására, míg a kevésbé veszélyes területeken viszont 
megmaradhat az emberi munkaerő alkalmazása, akár gépi, akár kézi anyagmozgatási 
munkafolyamatokhoz. 

20. számú melléklet Jó gyakorlat 
a balesetek megelőzésére. A 
legmodernebb anyagmozgatás és 
szállítás technológiai újítások 
(okos alkalmazások) 

3.5.1 A termék helyének 
meghatározása 

 
A raktári munkafolyamatok 
optimalizálása nagyban függ a 
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tároló helyek megválasztásától, hisz az áruk mozgatásának hatékonyságát jelentősen 
befolyásolja, sőt munkabiztonsági vonzata is van. Nem mindegy, hogy egy-egy árucikk 
betárolásánál, illetve egy-egy termék kitárolásánál milyen hosszúságú utat kell megtenni. 
A szállítási utak megfelelő szélességét biztosítani szükséges (min. 1,2 m, max. 2,0 m). A 
közlekedők (folyosók) és helyiségek között küszöböt építeni nem javasolt. Ha a helyiségek 
padozata nincs egy szintben, akkor maximálisan 5-10 fokos áthidaló lejtő kiépítése szükséges. 
A padozat olyan kell legyen, ami könnyen tisztítható, felmosható, hézagmentes, sima és 
csúszásmentes kialakítású. 
 
A raktár padozatán felfestéssel célszerű kijelölni a kizárólag közlekedésre használható 
területeket. Az így kijelölt közlekedési útvonal teljes területén áru még ideiglenesen sem 
helyezhető el. 
 
Fontosabb szabályok: 

• A közlekedési utakat szabadon kell tartani, áruval 
eltorlaszolni tilos! 

• Közlekedési úton csak a logisztikai tevékenység 
kapcsán szabad tartózkodni. 

• Közlekedés során a KRESZ előírásait be kell tartani. 
• A tároló állványok között dolgozó targonca közelében 

tartózkodni tilos! 
• A kézi vagy gépi szállítóeszközöket csak 

rendeltetésszerűen szabad használni. 
• A közlekedési és rakodási, valamint anyagtárolási út és 

hely felületének simának, tisztának, 
csúszásmentesnek kell lennie.   
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3.5.2 Az alkalmazható tárolási rendszerek főbb változatai: 

   

Hogy melyik elrendezést alkalmazzák, az attól függ, hogy milyen mértékben és milyen 
gyakorisággal kell a tárolási egységekhez, önmagukhoz hozzáférni, és hogy milyen gyakran, 
akár folytonosan, vagy kisebb vagy nagyobb szakaszossággal kell a FIFO elvet megvalósítani. 
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Tárolás állványokkal 

A rekeszes állványok elhelyezési módja legtöbbször egymásnak 
„háttal”, két sorban elhelyezéssel történik, de vannak egysoros 
állványzatok is. Az állványsorok között helyet kell hagyni az 
áruhoz való biztonságos és gyors hozzáféréshez. Sőt, a targonca 
közlekedés miatt nagy figyelemmel kell lenni, kellő óvatossággal 
és körülnézéssel lehet csak közlekedni. A polcok közötti 
magasságnak alkalmazkodnia kell 
a tárolt egységek függőleges 
méreteihez.  
 
Az árutárolás egyéb szabályai: 

• Hogy káros nedvesség ne 
alakuljon ki, ezért az 
árunak levegőznie kell, 
szűk helyekre, szorosan 
elrendezni nem szabad és 
a faltól is kell legyen pár 

Tömbös tárolás
Ez a fajta tárolás akkor célszerű, 

ha egy-egy tömbben egyfajta 
árut tárolnak. Speciális eszköz 
nem kell a tömbös tároláshoz, 

elegendő a villás targoncák 
használata. Kétsoros tömböket 

szoktak kialakítani, a 
palettákhoz (rakodólapok) való 
hozzáférhetőség érdekében a 

targoncák haladásához 
szükséges folyosókkal. A 

tömbökben történő oszlopos 
tárolás esetén az árú 

szilárdsága és nyilván az azt 
körülvevő, vagy alatta lévő 

másodlagos, illetve 
harmadlagos csomagolás 

teherbíró képessége szabja 
meg, hogy mennyi rakható 

egymásra.

Soros tárolás
Az áruk vagy az 
egységrakatok a 

közlekedési útvonalal 
mentén két oldalon 

egy-egy sorban 
helyezkednek el. Az 

állvány- vagy 
halmazsorok a raktár 

hossztengelyére 
merőlegesek vagy 

azzal párhuzamosak 
lehetnek.

Vegyes tárolás
A vegyes tárolás a 

jellemző, ahol nagy 
mennyiségű, 

homogén árukészlet 
mellett, különböző 
árukból is készletet  

kell tárolni. Így 
tömbös és soros 
tárolással jobb a 

terület 
kihasználtsága.
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centiméter távolságot tartani.  
• Az állványok magasságát megszabhatja az is, hogy milyen logisztikai gépparkkal 

rendelkeznek. A kézi raklapemelők anyagmozgatásánál elegendő 2,5-3 méter magas 
állványzat. Amennyiben emelőgéppel (pl.: vezető üléses, gyalogos kíséretű) 
targoncával mozgatják az árut, akkor a betárolásra kitárolásra akár 7 méter magas 
állványokat is használhatnak. 

• A tűzvédelmi gyakorlat azt diktálja, hogy a világítótesttől legalább 0,5 méter szabad 
távolságot tartani kell. Fűtőtestek közvetlen közelében árut tárolni tilos, egyrészt 
termékromlást is idézhet elő, másrészt tűzveszélyes lehet, ebben az esetben legalább 
1 méter távolságban a területet szabadon kell hagyni! 

• Vannak olyan termékek, melyek a fényre érzékenyek, ezeket az árukat olyan helyen 
szabad tárolni, ahol a fénytől való árnyékolás megoldható (ablak lefóliázásással 
például). 
  
 Raktározás munkavédelmi szabályai a tárolási helyekre vonatkozóan. 

A raktárban a munkavégzést megkezdését megelőzően a rakodás helyszínét az alábbiak 
szerint érdemes ellenőrizni: 

• padozat tisztasága, fizikai épsége. 
• Tárolási helyek, közlekedési útvonalak méretének megfelelősége, 
• Polcrendszer, állványzat sérülésmentessége, esetleges túlterheltsége. 
• Alátétek, raklapok, harmadlagos csomagolások fizikai állapota, épsége. 
• Megbontott egységcsomagok magasban történő biztonságos tárolásának feltételei. 
• Munkabiztonsági szempontok, például egyéni védőeszközök, piktogramok, tűzoltó 

készülékek megléte. 
• Az emelőgépek, kézi raklapemelők időszakos munkabiztonsági felülvizsgálatainak 

megléte. 
• Gépnaplók (pl.: targonca, emelő daru) kitöltöttségét, bejegyzéseket. Emelőgépek 

szerkezeti és fővizsgálatainak megléte, abban tett észrevételek. 
• Targoncás anyagmozgatást végző munkavállaló megbízása, jogosítványa, orvosi 

alkalmassági vizsgálata.  

A rakodást - amennyiben meg tudunk bizonyosodni róla azt 
megelőzően az anyag súlyának, terjedelmének, 
veszélyességének, törékenységének, alakjának - figyelembe 
vételével kell a megfelelően kell végezni.  

A tehergépjárműre való fel és 
lerakodás során a tehergépjármű 
vezetője nem tartózkodhat a 
rakodás területén és a 
telephelyről való távozást is csak 
akkor kezdheti meg, ha arra a 
rakodást végző munkavállaló 
engedélyt adott, hogy ne okozzon 
baleseti veszélyhelyzetet. 
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3.5.3 Eszközhasználatra vonatkozó szabályok 

A gépeket és eszközök, épségét, problémamentes használatát, működőképességét minden 
munka megkezdése előtt ellenőrizni szükséges és minden munkát végző munkatárs tudásáról, 
adott munkafolyamat ismeretéről, technológiáról, gép, eszköz vagy berendezés használati és 
tárolási módjának ismeretéről meg kell győződni és a munkabiztonsági követelményeket 
ismerniük kell. 

 
 
 
 
 
Fontos, hogy: 

• Csak ütközővel ellátott kést szabad használni! 
• A vágóeszközöket biztonságosan, a kijelölt 

helyen szabad tárolni!  
• A vágóeszközöket zsebben tárolni tilos! 
• A pántszalagot mindig 45°-os szögben történő 

húzással kell elvágni! 
• A behúzható pengéjű 

vágókést behúzott, 
rögzített pengével kell 
tárolni! 

• Csak ép eszközt szabad 
használni! 

• Kés, olló, szike átadásánál 
mindig annak nyelét kell 
nyújtani az átvevőnek! 

Árumozgatás során az ékszerek 
viselete tilos. Mobiltelefont, 
zenelejátszót nyakba akasztva 

Raktározási 
munkafolyamatok 
során használatos 

eszközök

Az egységcsomagok 
felbontásához 

szükséges eszközök

olló

szike

pántszalag

A beérkező áruk 
mozgatásához 

szükséges eszközök

kézi raklapemelő

targonca

daru
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használni tilos! Lógó ujjú ruházat, kigombolt munkaruha használata tilos! Zárt, védelemmel 
ellátott lábbelit kell viselni! Olyan terhet, ami szemmagasság fölé ér, nem szabad vinni! 
 
3.5.4 Áruk mozgatására vonatkozó szabályok 
 

 Kézi anyagmozgatás 

A kézi anyagmozgatási művelet fő részei: a teher megfogása, felemelése, hordása, letétele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lényeges a teher szilárd, biztos 
fogása. Az éles, érdes, maró, forró 
vagy más, a testi épséget és 
egészséget veszélyeztető 
tárgyakat kizárólag az előírt 
szabványos védelmi képességgel 
rendelkező védőkesztyűvel vagy 
más eszközzel szabad megfogni. 

Amennyiben az anyagmozgatást 
legalább két ember végzi 
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(csoportos), lennie kell egy munka irányítónak, akire hallgatnia kell minden terhet mozgató 
munkavállalónak együttesen. 

Kockázatot jelenthet a nem megfelelő emelési metódus, ami a teher leejtéséhez vezethet. De 
a munkavállaló fáradtsága, vagy a nem egyenletes padlózat is vezethet megbotláshoz és a 
teher leeséséhez. A dolgozónak jól kell látnia haladási útját, és idejében észre kell vegye a 
szembejövő vagy keresztező személyeket, járműveket és egyéb tárgyakat. A munkáltató kell 
gondoskodjon a megfelelő műszaki állapot biztosításáról, azonban az észlelt hibákat 
mindenkinek kötelessége jelenteni, és annak javítását kezdeményezni.  

 
Az áruvédelmi felírat, vagy piktogram figyelmeztetés formájában hívja 
fel az árukezelést végző dolgozók figyelmét a csomag mozgatása, 
elhelyezése közben betartandó szempontokra vagy figyelmeztet a 
tartalom veszélyes tulajdonságaira (pl. törékeny).  
 
 

 A kézi árumozgató eszközök használatának szabályai 
 
A függőleges árumozgatásra alkalmas eszközök:  
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A vízszintes árumozgatásra alkalmasak: 

• gördülő keretek,  
• rolli kocsik,  
• kézikocsik. 
• targoncák. 

A rolli kocsik terhelhetősége: 500 kg, a köztes lap terhelhetősége: 150 kg. 
Itt is, mint minden esetben érvényes, hogy sérült kerekű kocsival tilos az 
árumozgatás. A rakomány elcsúszására is figyelni kell, kocsi feldőlését 
okozhatja. A kocsit húzni szigorúan tilos, csípő- és derékmagasság között 
kell tolni! 
 
 
A kétkerekű kézikocsi használatánál figyelni kell arra, hogy nagy 
tömegű vagy veszélyes szállítmányt a kézikocsik keretéhez kell 
erősíteni!  
Értelemszerűen a nehezebb, 
nagyobb darabok kerüljenek 
alulra, hisz különben borul és 
leesik az áru. 
Mindig a haladási irány felé kell 
néznie a kocsit mozgató 
személynek! 
 
 

csúszdák

szállítószalagok

görgős szállítólejtők

teherliftek

emelővillás targonca
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A négykerekű kézikocsi esetén a szállított áru elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy ne 
csússzanak és ne essenek le! A kézikocsit csak tolni szabad! 
 
A kézi hidraulikus emelő ("béka") csak raklapon érkezett egységrakomány 
mozgatására alkalmas. Csak húzva szabad mozgatni! Egyszerre csak 1 db raklap 
emelhető és húzható! Fel kell tűntetni, meg kell győződni a maximális teherbíró 
képességéről és be kell tartani azt. Időszakosan át kell vizsgálni a hidraulikus 
emelőt, hogy a megfelelő műszaki állapotáról meggyőződjünk. Soha ne engedjük, 
hogy bármelyik munkavállaló rollerezzen vele a gyorsabb haladás érdekében. 

 
 
 Emelőgépek, rakodógépek munkavédelmi előírásai - 

EMELŐBERENDEZÉSEK – EMELŐ TARGONCÁK 

Emelő berendezések: azok a gépi hajtású emelő berendezések, amelyek a terhet 
függőlegesen, a két véghelyzet között és egy meghatározott vonal mentén mozgatják pld.: 
emelő asztal, emelőláb, személy- és teheremelő, felrakó gép, gépi hajtású emelővillás 
targonca, konténeremelő oszlop, vasúti emelő, villamos emelődob, stb. 

EMELŐTARGONCÁK CSOPORTOSÍTÁSA  

A TEHER ELHELYEZDEKÉSE SZERINT 

HOMLOKVILLÁS TARGONCÁK egységrakományok*, például raklapok, 
kalodák kezelésére 

OLDALVILLÁS TARGONCÁK Nagy szálhosszúságú anyagok kezelésére 

 

*egységrakomány: kismértékű-tömegű árukból összeállított nagyobb méretű, gépekkel 
kezelhető szállítási, rakodási, tárolási egység. Törekedni kell: Termelési egység = Tárolási 
egység = Szállítási egység = Értékesítési egység azonos legyen.  

Legismertebb képviselője az Euro rakodólap (fából műanyagból), mérete 800 x 1200 mm, 
terhelhetőség: max. 1000 kg; illetve  

 
A targonca működésére 
vonatkozó biztonsági szabályok 

A targoncákat csak olyan 
személyek kezelhetik, akiknek van 
az adott gépcsoportra megfelelő 
gépkezelői jogosultsága és 
érvényes időszakos orvosi 
alkalmassági vizsgálata. 
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A 47/1999. (VIII.04) GM rendeletével hatályba helyezett „Emelőgép Biztonsági Szabályzat” 
(EBSZ) rendelkezik számos ide vonatkozó előírásról. 

A targoncavezetőnek évente munkafolyamat-specifikus emelőgépes oktatáson kell részt 
venni. 

Targonca üzemeltetési dokumentumai közül a legfontosabb: hogy valamennyi targoncájának 
legyen önálló emelőgép-naplója, amiben a targoncát vezető munkatárs minden 
műszakonként bejegyzi a vizsgálat eredményét és esetleges megállapításokat, valamint a 
targonca üzemszerű vagy nem üzemszerű állapotát a hiba bejegyzésével együtt, amennyiben 
észlelt rajta.  

 

 

 

 

 

 

 

A targoncát kezelőjének ismernie kell a rá bízott targonca működését, kezelését. Ezekből, a 
helyi munkavédelmi előírásokból, valamint a munkaköri leírása alapján sikeres vizsgát kell 
tegyen, és írásos megbízással kell rendelkezzen a targonca kezelésére vonatkozóan. Viselnie 
kell a munkakörhöz tartozó egyéni védőeszközöket (pl.: kesztyű, sisak, lábbeli, stb.) 

Illetéktelen személyeknek meg kell tiltani, illetve meg kell akadályozni az emelőtargonca 
vezetését vagy működtetését. Éppen ezért, amennyiben a 
targoncával munkavégzés nem történik, annak 
indítókulcsát semmilyen körülmények között sem szabad 
benne hagyni.  Személyek szállítása tilos, felemelése csak 
személyemelő kosárral, megfelelő zuhanásgátló 
eszközökkel, kikötéssel és védőeszközök viseletében 
lehet. 

Amennyiben a targonca sérült 
vagy meghibásodott a 
targoncavezető azt a munkahelyi 
vezetőnek vagy szakmai 
felettesének jelezni köteles. A 
biztonságosan nem 
üzemeltethető targoncákat tilos 
használni, míg a szerelés, javítás 
nem történt meg és a targonca 
nincs üzemképes állapotban. A 
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meghibásodást és annak javítását dokumentálni szükséges, az emelőgép naplójába 
mindenképp fel kell tüntetni. 

A folyamatos műszaki állapot megfelelőségét szolgálja a műszakonkénti vizsgálat amikor a 
targoncavezető meggyőződik arról, hogy a targonca és annak biztonsági berendezései 
működőképesek, előírt funkciójukat megfelelő módon ellátják.  

A targonca javítását, karbantartását csak és kizárólag az arra szakosodott cég, személy 
végezheti. 

Azokat a területeket, ahol a targonca mozgást végez, árut szállít, felemel vagy leenged, 
veszélyes területnek kell tekinteni, ahol a leesés veszélye folyamatosan fennáll. Illetéktelen 
személyek ott tartózkodása tilos, valamint a targonca vezetője köteles hangjelzéssel jelezni 
érkezését azokra a területekre, ahol bárki más tartózkodhat. 

Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a villáknak teljesen leeresztett állapotban kell 
lennie, azaz mindig a padozatra kell engedni, amint a munkavégzést befejezték vele.  

 

 

TILOS! TILOS! TILOS!
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Targoncával tolatva legfeljebb 4 km/óra sebességgel szabad haladni. Gyalogosokkal 
szemben az elsőbbségadás kötelező. 

Alapszabály még, hogy árut, bármilyen anyagot közlekedési útvonalra, bejárathoz vagy 
kijáratához, villamos kapcsolószekrények, főkapcsolók, tűzi vízforrások, tűzoltó készülékek, 
tűz vagy füstjelzők elé lerakni tilos, mint ahogy targoncát sem szabad ezeken a helyeken 
hagyni. 

 
 
 

Emelőgépekkel (pl.: targoncák)  történő munkavégzés során használatos egyéni 
védőeszközök 

• Védősisak: a fejet, koponyát védi a sérülésektől. Például a fej beütődését max. 5 kN 
előhatással rendelkező eső, zuhanó tárgyak ütőhatása, oldalirányú ütések ellen. 

• Védőszemüveg: Elsősorban mechanikai ártalmak, vegyi 
ártalmak, hő- és 
sugárártalmak ellen védenek 
a védőszemüvegek. A 
sötétített lencsével kialakított 
szemüveg az erős 
fényhatások ellen véd. 

• Hallásvédő: a zajszint 85 dB 
fölött kezd veszélyessé válni. 
Megnőhet a pulzusszám, 
emelkedik a vérnyomás, a 
zajnak kitett személy 

épületekkel 
övezett széles 

jó úton 
épületen belül 

szabad 
területen 

közútszerűen 
kiépített útvonalon, 

ha a gyalogosok 
számára külön

gyalogjárdák vannak
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hamarabb elfárad, figyelmetlen lesz. Formái: füldugó, fültok és hallásvédő sisak. 
• Légzésvédő: az emberi szervezetre káros összetételű anyagok, részecskék, gázok és gőzök 

ellen légzőszerveket védő eszközök. Poros környezetben egy pormaszk sokat segít. 
• Védőkesztyű: vegyszerek, mechanikai ártalmak, forró felületek megfogása esetén, vagy 

hideg ellen, az antivibrációs védőkesztyű pedig a vibráció elleni védelmet biztosítja. 
• Védőlábbeli: a láb védelmére szolgáló eszközök, amelyek rendelkeznek zárt kéregrésszel, 

antisztatikus tulajdonsággal, átszúródás elleni védelemmel vagy csúszásmentes talppal. 
Az acélmerevítés egy esetleges súlyos munkabaleset kockázatát is csökkenteni tudja. 

• Védőöltözék: a külső időjárás elleni védelemre szolgál, lehet például vízlepergető 
tulajdonságú. Biztosítják a hideg elleni védelmet, valamint a vegyi anyagok elleni 
védelmet és a jól- láthatóságot. 

4. számú melléklet A balesetek megelőzése érdekében betartandó 
fontos előírások targoncavezetők részére  

3.5.5 A raktárak közlekedés biztonsága 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján:  

A gyalogos forgalom, illetve áruforgalom útvonalainak méretezésénél 
figyelemmel kell lenni a lehetséges használók számára és a tevékenység 
jellegére, például szállítóeszköz használata esetén, ezek mellett a 
gyalogosok számára elegendő szabad helyet kell biztosítani. 

A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a 
lépcsők között elegendő szabad helyet kell biztosítani. Mindkét oldalon 0,50 m biztonsági 
távolság meg kell legyen. A szállítóeszközök útvonala az ajtóktól, kapuktól, lépcsőknél és 
átjáróknál legalább 1 méter távolságra kell lenniük. A munkahelyek közlekedési útjait 
egyértelműen jelölni kell! A járművek közlekedési útvonalát jól látható, lehetőleg fehér vagy 
sárga, folyamatos csíkkal kell kijelölni, figyelemmel a padozat színére is. 

Szabadtéri munkahelyen az állandó közlekedési útvonalakat jelölni kell, kivéve, ha kiépített 
járda vagy korlát áll rendelkezésre. 

A közlekedési utak szélességénél mindig a legnagyobb teher mérete alapján érdemes tervezni, 
figyelembe véve a forgalmi irányok számát és az anyagmozgatás módját. 
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7. számú melléklet Telephelyi közlekedés és rakodás, valamint a közúti közlekedés szabályai 
és veszélyei 
 
3.5.6 Képernyős munkahelyek, az ülőmunka veszélyei 
A képernyős munkavégzés az irodai környezetben jellemző, de nem erre korlátozódik, hiszen minden 
jellegű képernyő nézését igénylő munkafolyamat ide tartozik. Ebből kifolyólag a raktári bevételezést 
végző munkavállaló, akár a raktár területén kialakított iroda részben is végezhet képernyő előtti 
munkát, melynek során a kockázatok merőben másak lehetnek, mint egy irodai környezetben. Amikor 
egy ilyen helyen felállunk a munkahelyünkről, rögtön egy veszélyzónába kerülhetünk, melyben a fizikai 
sérülések teljes tárháza leselkedik ránk. Azonban a képernyős munkahelyeken általában nem jellemző 
a magas munkabiztonsági kockázat. Inkább a munkaegészségügyi jellegűek (fokozott expozíció, 
pszichoszociális kockázat stb.) hordozzák a magasabb kockázatot. Ez természetesen nem azt jelenti, 
hogy ezeken a munkahelyeken el lehetne hanyagolni a munkabiztonságot. Igen is hangsúlyt kell 
fordítani a megfelelő járásbiztonságra (padló, küszöb, szintkülönbség stb.) és a raktárhelyiségekben 
(irattár) a megfelelő polcok és tárolók, valamint az esetleges magasba biztonságos feljutást elősegítő 
létrák és fellépők biztosítására a munkavállalók részére.  

 A képernyő 

Ezekben az ágazatokban is sokakat érint, mint munkavállalókat a napi 4 órán túli képernyő 
előtti munkavégzés, így az azzal kapcsolatos tudnivalókat is összegezzük.  

A képernyőkön megjelenő világos jelek megjelenítésekor sötét háttéren a kontrasztnak 3:1 és 
15:1 arányok között kell lennie. Sötét jelek megjelenítésekor világos háttéren a fénysűrűség 
legalább a jel fénysűrűségének háromszorosa legyen, a kontraszt pedig legyen állítható és 
változtatható. 

A képernyő kialakításának olyannak kell lennie, hogy oldalról való betekintés esetén is vibrálás 
mentes megjelenítést biztosítson. A szem a kb. 25 Hz-nél alacsonyabb frekvenciával vibráló 
képet még vibrálónak látja, az 
ennél nagyobb frekvenciájúakat 
pedig már állóképnek, ezért úgy 
kell beállítani a képfrekvenciát, 
hogy az mindenképpen 25 Hz 
fölött legyen.  

A képernyőt úgy érdemes 
beállítani, hogy ne legyen 
tükröződés és fény visszaverődés. 
A képernyő méretének legalább 

Kézi anyagmozgatás esetén az 
út minimális szélességi méretei 

Egyirányú Kétirányú 
közlekedés esetén 
(m) 

Segédeszköz nélkül 0,8 1,3 
Segédeszközzel 1,5 2,5 
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akkorának kell lennie, hogy az információt teljes terjedelmében látni lehessen. Mint minden 
villamos berendezés a képernyő is meg kell, hogy feleljen az érvényes villamos szabványnak - 
MSZ 272 Érintésvédelem - és a megfelelő jelzésekkel ill. feliratokkal kell ellátni. Pl.: 
kettősszigetelés, nagyfeszültség. 

 A billentyűzet 

Különálló billentyűzetet javasolt, hogy azt mindig kényelmesen be lehessen állítani. A 
billentyűzet alsó felülete csúszásmentes legyen, hogy használat közben akaratlanul ne 
lelhessen eltolni. Amely billentyűzetek több mint 30 mm-rel az asztallap felett vannak 
elhelyezve, azokat mindenképpen csuklótámasszal kell ellátni. 

A billentyűzet és a gombok fényessége a félig mattól a selyem mattig tarthat. A színek 
kialakítása 15 és 75 % közötti reflexiós értékű kell hogy legyen. az ajánlott értékek 20 és 50 % 
között vannak. 
A kar és a kéz károsodásait rendszerint ismétlődő megterhelések okozzák. Kétféle esetet kell 
megkülönböztetni: 

• a váll, a könyök és a csukló esetleg az ujjak inainak gyulladását, valamint  
• a gyulladásos inak egy idegre gyakorolt nyomását. 

Az intenzív képernyős munka különböző izom/csontrendszeri panaszokra vezethet. (MSD = 
muskoloskeletal disorder). 

 Az asztal 

A munkaasztal méreteinek meg kell felelniük az ergonómiai követelményeknek, hogy erős 
fáradtságot, vagy egészségkárosodást ne okozhasson.  Az olyan asztalokat melyeken kézírásos 
munka is folyik legalább 1200 mm szélesre kell választani. Ehhez jön még a képernyő és a 
billentyűzet felállítási helye, ami legalább még 600 mm szélességet igényel.  

Az asztallap mélysége olyan kell, hogy legyen, a billentyűk és a csuklók között egy kb. 50 - 100 
mm távolság legyen, ahol a csuklót ki lehet támasztani. Egy helyesen kialakított képernyős 
munkahely antropometriai méretekhez igazodó, méretezett ábrázolását az alábbi rajz 
mutatja: 
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 A szék 

Üléskor a harántcsíkolt izmok statikus igénybevételnek van kitéve. A jó ülőhely kialakításának 
egyik legfontosabb szempontja a gerinc megfelelő helyzetének biztosítása. A gerinc a nyaki 
szakaszon előre domború, a háti szakaszon hátra domború, az ágyéki szakaszon ismét előre 
domború alakzat. A csigolyák összecsontosodásából kialakult keresztcsont kapcsolódik a 
medencecsontokhoz. A gerinc csigolyái között ék alakú porckorongok vannak. Ha a gerinc “S” 
alakban van, a porckorongokra egyenletes nyomás nehezedik. Mivel a csigolyatestek 
összenyomhatatlanok, a porckorongokra nehezedő nyomás ilyenkor jelentősen megnő. Ha ez 
a hatás a porckorongoknak csak meghatározott részén érvényesül, akkor – tartós igénybevétel 
esetén – degeneratív jelenségek, végül mozgásszervi panaszok léphetnek fel.  

 

A képernyős munkához megfelelő munkaszék: 

• stabil, biztosítja a munkavállaló 
egyszerű, szabad mozgását és 
kényelmes testhelyzetét. Ehhez 
azonban az asztal és a szék 
megfelelő kölcsönös beállítása is 
szükséges.  

• magassága és a háttámla 
dőlésszöge könnyen 
állítható, 

• igény esetén lábtámaszt 
javasolt biztosítani. Ha 
nem változtatható 
magasságú az asztal akkor 
erre gyakran van szükség. 
A jó lábtámasz kb. 45 cm x 
35 cm-es felületű, 
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magassága pedig 5-10 cm közötti. 
 

A testtartásnak kényelmesnek kell lennie, az alsó lábszárak kényelmesen, közel függőlegesen 
helyezkednek el, a talpak kényelmesen megtámaszkodnak a padlón vagy a lábtámaszon, a 
gerincoszlop – oldalról nézve – enyhén ívelt és kissé előre dőlt, a felkarok – laza tartásban – 
közel függőlegesek, az alkarok felfekszenek a karfára és vízszintesek. 

A vérkeringésnek a hosszú időn át változatlan testhelyzetben végzett ülőmunka mellett fellépő 
pangását mindemellett még a különböző keménységű hát – és ülőpárna is gátolja. 
Az irodai székekkel szinkronba hozott asztal lehetővé teszi, hogy a szék és az asztal között a 
testhelyzet a bútorokkal ugyancsak szinkronban legyen. A látásnak a képernyőhöz viszonyított 
távolsága és hajlásszöge minden testtartásban - elülső, középső és hátsó üléshelyzetben - 
pedig mindig a munkaegészségügy által ajánlott tartományban marad. Az így beállított bútor 
elejét veszi a szem kifáradásának, valamint a nyakszirt és a vállizom meghúzódásának. Ez a 
megoldás nagyban hozzájárul főleg a képernyős munkahelyek ergonómiai optimálásához. 
 
12. számú melléklet Képernyős munkahelyek, tornagyakorlatok és stresszmentesítés  

 

3.5.7 Veszélyes anyagok szállításának biztonsága 
 
Az ágazatokon belül sor kerülhet veszélyes anyagok szállítására, melyek mennyisége nem 
minden esetben éri el azt a jogszabályi határértéket, mely külön vizsgához köti a szállítást 
végző gépkocsivezetőt, vagy akár a szállítójárművet is. Ezt a szabályozást az ADR (Veszélyes 
Áruk Közúti Szállítása) rendelet szabályozza, mely egész nemzetközileg elfogadott. Nos, 
amennyiben kisebb mennyiségeket szállítunk is, akkor is fontos bizonyos szabályok betartása, 
hiszen a veszélyes és környezetre ártalmas anyagok kis mennyiségben is veszélyesek és 
károsak a környezetre, emberekre, állatokra. Fizikai kockázatot azonban kevés anyag rejt 
magában, ha csak a kanna, amiben tárolják a lábamra nem esik. Komolyra fordítva a szót, a fő 
veszélyt a maró hatású és a tűz, illetve robbanás veszélyes anyagok okozzák, melyek 
tulajdonságaiknál fogva okozzák a közvetlen veszélyt. Mire gondolok. A tűzveszélyes anyag 
testünkre ömlése nem feltétlenül okoz láható sérülést, de ha ez égő folyadékként ömlik ránk, 
annak már nagyon súlyos következményei lehetnek.  
Lássuk, akkor, hogy milyen szabályokat kell betartanunk az ilyen típusú áruk szállítása során. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vegyi anyagok, veszélyes árunak 
minősülnek, így szállításuk számos 
veszéllyel jár. 
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Az anyagok mozgatásának megkezdése előtt meg kell nézni, hogy a 
csomagolás nem sérült, bírja-e a benne lévő anyagot.  
Az anyagmozgatási tevékenységet végzőknek biztosítani szükséges 
munkáltatói oldalról az egyéni védőeszközöket és azokat a 
munkavállalónak viselni kell különös figyelemmel az anyag 
veszélyességére, kémiai és fizikai tulajdonságaira. Előfordulhat az 
anyag mozgatása során olyan nem várt esemény, melynek kapcsán 
az anyag kiszóródik, vagy elfolyik és azt a vészhelyzetet el kell 
hárítani.  Így mind a telephelyen, annak belső anyagmozgatása során, 
mind a szállító járművön, annak közúti szállítása során ott kell legyen 
a kármentesítő anyag, vagy készlet a szükséges egyéni 
védőeszközökkel együtt.  
Az anyagmozgatást végzőnek rendelkezni kell az ide vonatkozó 
kármentesítési ismeretekkel, sőt érdemes időszakosan gyakoroltatni az ilyen jellegű 
vészhelyzetre történő reagálást. A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó részletes 
szabályokat az ADR rögzíti. 
 
Vannak olyan szállító járművek, melyek elektrosztatikus feltöltődése előfordulhat, mert 

tűzveszélyes vagy robbanásveszélyes anyagot 
(pl. benzint szállító jármű) szállítanak, ezért fel 
kell szerelni a töltést levezető védelmi 
szerkezettel, azaz földelő vezetékkel.  
A szállítójárművön jelölni kell a szállított anyag 
veszélyes (pl.: maró vagy mérgező) 
tulajdonságait. Az ADR meghatározza azt is, 
hogy mely anyagokat szabad együtt szállítani. 
Az ilyen jellegű információkat a bárcák 
szolgáltatják.  
A szállítójárművön ott kell legyen az érvényes 

felülvizsgálattal rendelkező tűzoltó készülék, melyre év közben is minimum negyedévente rá 
kell nézni, hogy megállapítsuk a benne lévő nyomást és sérülésmentes, addig használatlan 
állapotát. 

5. számú melléklet Veszélyességi piktogramok a CLP szerint. H és P mondatok listája 

6. számú melléklet ADR bárcák és jelentésük  

Esetleges tűz esetén nem minden 
anyag oltható vízzel, reagálhatnak 
vele és robbanóképes gáz 
keletkezhet (pl. hidrogén, acetilén 
fejlődik), még robbanás is 
bekövetkezhet. 
A vízzel nem elegyedő anyagok 
(pl. ásványolaj-származékok), 
vagy víznél kisebb sűrűségű 
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tűzveszélyes anyagok szintén nem olthatók vízzel, mert a felszínen maradva tovább égnek.  
Az olyan tűzveszélyes vegyi anyagot, amely levegővel érintkezve lángra lobbanhat, 
meggyulladhat (pl. sárga foszfor, piroforos anyagok), nem éghető anyagból készült edényben, 
megfelelő folyadékkal fedve és lezárva kell szállítani. 
A tehergépjármű rakfelületét a lerakodást követően mindig ki kell tisztítani, hogy az egy 
későbbi, más típusú anyag szállításánál ne okozhasson gondot. 
 
3.6 Hulladékok kezelésének szabályai 
 

Munkabiztonsági szempontból a hulladékok kezelése, akkor megfelelő, ha az megfelelően 
kijelölt tároló helyeken és körülmények között történik. A munkafolyamatok során keletkezett 
hulladékok folyamatosan elszállításra kerülnek a munkatérből és a veszélyes anyaggal 
szennyezett, illetve a veszélyes anyagot tartalmazó hulladékokat elkülönítetten gyűjtjük a 
többi hulladékfajtától. Legfőképpen a botlás és elesés veszélyét kell megakadályozni ez által. 
Képzeljünk csak el egy munkahelyet, ahol a hulladékokat mindenki tetszőlegesen ott gyűjtheti, 
ahol akarja. Nyílván való, hogy mindenki igyekezné a saját munkakörnyezetében, a legkisebb 
felesleges mászkálást is nélkülöző módon a környezetében elhelyezni azokat. Ennek a vége 
valószínűleg egy óriási káosz lenne, melyen az átjutás is életveszélye manővernek számítana. 

Lássuk tehát, hogy milyen szabályokat kell követnünk a hulladékok megfelelő kezelésével 
kapcsolatban. 

Egy telephelyen keletkezhet az ott zajló tevékenységből több fajta hulladék. A nem veszélyes 
hulladékokat (pl.: tiszta csomagolási műanyag, fémek, fa rakodólap) célszerű szelektív módon 
külön gyűjteni a kommunális (más néven vegyes szemét) hulladéktól, ez utóbbit pedig a 
közszolgáltatóval időszakosan elszállíttatni. A hulladékkezelés részletes szabályait a 2012. évi 
CLXXXV. törvény a hulladékgazdálkodásról tartalmazza. 
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A gyűjtőedényzetet folyamatosan üríteni szükséges a munkahelyi gyűjtőhelyek tekintetében 
és amennyiben van üzemi gyűjtőhely, oda kell átmozgatni a 
veszélyes hulladékokat is. Ez utóbbit zárt, elszóródást és 
elfolyást megakadályozó ADR minősített gyűjtőkben lehet 
tárolni és mennyiségüket naprakészen vezetni szükséges. A 
gyűtőhelyre számos előírás vonatkozik, tűzoltó készüléknek 
mindenképp lennie kell, a padlózat pedig szilárd burkolatú, 
sérülésmentes kell legyen nem csak a gyűjtőhely épületét 
tekintve, hanem az oda vezető úton is. A kármentőt 
biztosítani szükséges a tároló edényzetek alatt legfőképp 
folyékony állapotú veszélyes hulladékok esetén, illetve az 
épületet, helyet zárttá kell tenni, legalább annyira, hogy 
illetéktelen személy oda ne tudjon belépni. A rovar és 
rágcsálóirtásról ezen a helyen is gondoskodni szükséges. A 
kiszóródás vagy kiömlés esetére a vészhelyzeti kármentesítő 
készletet a szükséges eszközökkel biztosítani kell.  

3.7 Baleset, munkabaleset fogalma, nyilvántartás, bejelentése 
 
A munkabiztonsági szaktevékenység másik fontos területére érkeztünk. A munkabalesetek 
megfelelő és minden részletet feltáró vizsgálata elengedhetetlen a megelőzés szempontjából. 
A munkahelyi balesetek kivizsgálása során az ok-okozati összefüggések feltárása a 
legfontosabb, hiszen ebből tudjuk meg, hogy mi és miért történt tulajdonképpen. Amennyiben 
a gyökérokot nem tárjuk fel, úgy a jövőben bekövetkező hasonló baleseteket sem tudjuk majd 
megelőzni. Lényeges az események bekövetkezését követő dokumentálás, baleseti napló vagy 
jegyzőkönyv formájában. Gyakran előforduló hiba, hogy a munkahelyi balesetek nem azonnal 
kerülnek bejelentésre és rögzítésre, valamint a rögzítés során több fontos adatot kihagynak, 
amelyre később nem biztos, hogy emlékezni fognak. A pontos és szakszerű eljárásrend 
kialakítása fontos feladat az ágazatokban, azonban nem elég meghatározni a paramétereket, 
de azok betartásáról is gondoskodni kell. Az ágazatokban folytatott munkatevékenységek során 
gyakran előfordul az egyedüli munkavégzés, ráadásul ez a telephelytől távol történik és nem 
egy zárt épületben. Itt is kell gondolni az esetlegesen bekövetkező balesetekre és azok 
bejelentésének megoldására, valamint a munkavállalók részéről az előírások betartására. Ne 
felejtsük el megemlíteni, hogy a munkavállaló két esetben mentesül a bejelentési 
kötelezettsége alól. Amennyiben eszméletlen vagy belehalt a bekövetkezett balesetbe. Ez igen 
„jópofán” hangzik, ha meghaltam, akkor nem kell szólnom. A tréfát félretéve, mindenképpen 
fontos megértetni a 
munkavállalókkal, hogy mennyire 
lényeges a balesetek azonnali 
bejelentése és így a lehető legtöbb 
és legfrissebb információ 
begyűjtése az esettel 
kapcsolatban. Meg kell, hogy 
említsem a munkaképtelenséget 
nem okozó és a majdnem 
baleseteket is, hiszen ezek 
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kivizsgálása és elhárításukra tett intézkedések egy súlyos munkabaleset bekövetkezését 
előzhetik meg. 
A balesetek megfelelő nyilvántartása is egy lényeges mozzanat, hiszen ezekből az adatokból 
statisztika készíthető és így kideríthető, hogy milyen jellegű balesetek következnek be a 
legsűrűbben és így megfelelő stratégia dolgozható ki a megelőzésükre. 
 
Néhány példa erre: 

• Raktári dolgozók sűrűn szenvednek el apróbb, vágásos sérüléseket – Milyen 
vágóeszközt használnak a munkavállalók? Van megfelelő vágásbiztos kézvédő 
eszközük? A kérdésekre adott nemleges válasz esetén: megfelelő biztonsági szike 
beszerzése, megfelelő kézvédő eszköz beszerzése. 

• Futárpostai dolgozók, hogy esős időben többször megcsúsztak és majdnem elestek – 
Szabványilag minősített csúszásbiztos lábbelit viselnek a munkavállalók? Nemleges 
válasz esetén megfelelő védőlábbeli biztosítása a munkavállaló részére, egyéni 
védőfelszerelésként. 

 
Lássuk tehát a vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
Baleset: Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri, külső hatás, amely a sérült akaratától 
függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, sérülést, mérgezést, testi-lelki 
egészségromlás, illetőleg halált okoz. 
  
Munkabaleset fogalma: 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. 
Minden munkabalesetet ki kell vizsgálni, nyilvántartásba kell venni, a foglalkozási 
megbetegedést is. Minden esetben gyökér okokat kell vizsgálni, azaz megállapítani, hogy mi 
vezetett a munkabaleset vagy megbetegedés bekövetkezéséhez és minden esetben a 
kockázatértékelést újra és újra felül kell vizsgálni az eset bekövetkezése után. 
 
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.  
 
Súlyos az a munkabaleset, amely: 

• a sérült halálát (halálos 
munkabaleset az a baleset 
is, amelynek 
bekövetkezésétől 
számított egy éven belül a 
sérült orvosi szakvélemény 
szerint a balesettel 
összefüggésben életét 
vesztette), magzatja vagy 
újszülöttje halálát, önálló 
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életvezetését gátló maradandó károsodását;  
• valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését 

vagy jelentős mértékű károsodását okozta;  
• orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;  
• hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá 

ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve; beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő 
eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.  

 
Foglalkozási megbetegedés a munkavégzés közben vagy azt követően bekövetkezett olyan 
heveny és idült egészségkárosodás, amely visszavezethető a munkavégzéssel, a foglalkozással 
kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, 
pszichoszociális és ergonómiai tényezőkre, illetve a munkavállalónak a megszokottnál 
nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.  
 
Fokozott expozíció a munkavállalót a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben érő pl. 
vegyi expozíció vagy biológiai hatás, melynek koncentrációja vagy mértéke, meghaladja a 
határértéket, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.  
 
A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedést is ki kell vizsgálni. Elemezni kell a kiváltó 
okokat, amely lehet tárgyi, személyi ok is, de akár munkaszervezési probléma. Az elemzést 
követően értékelni kell, hogy milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a jövőben az ilyen 
jellegű esetek megelőzhetők, kivédhetők legyenek. 
A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet azonnal ki kell vizsgálni, kellő alapossággal 
dokumentálni, lehetséges tanúkat meghallgatni, amennyiben lehetséges kamera vagy 
fényképfelvételeket kielemezni, helyszínrajzot és tárgyi eszközöket megvizsgálni. Mindvégig 
arra szükséges törekedni, hogy a munkabaleset körülményei tisztázhatók legyenek és az okok 
felderíthetők legyenek.  
A munkaképtelenséggel nem járó munkabaleseteket is elemezni szükséges, nyilvántartásba 
venni pedig mindenképp. 
  
Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a munkabalesetek kivizsgálása, célszerű 
mindenképp arra kvalifikáltsággal rendelkező személyt megbízni. 
 
A három munkanapon túli időkieséssel járó, illetve súlyos vagy halálos munkabalesetek 
kivizsgálását munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni azt a munkavédelmi hatóságnak 
(Járási Hivatalok illetékes 
Osztályának)  jogszabály által 
előírt esetekre vonatkozó 
határidők betartásával, valamint a 
sérült munkavállalónak, 
amennyiben elhunyt, úgy 
hozzátartozóinak elküldeni 
szükséges. 
 
A munkavédelmi képviselőt a 
kivizsgálásokba be kell vonni.  
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 Baleset esetén elsődleges teendő 
 
Elsősorban mindig a veszélyt, ami a balestet okozta kell megszűntetni vagy csökkenteni a 
lehető legkisebb mértékűre, figyelemmel a mentést végzők testi épségére.  
 
Például, ha egy leomló vakolat, fal okozta egy ember fejsérülését, akkor azt a területet azonnal 
le kel zárni az arra közlekedők elöl és amennyiben módunk van rá, bármilyen kitámasztást vagy 
műszaki megoldást találni arra, hogy az tovább omolni ne tudjon, természetesen saját testi 
épségünket nem kockáztatva. Vagy egy áramütéses balesetnél is, először feszültség 
mentesíteni kell az áramkört mindenképp, mielőtt bárki a mentésbe kezdene és a sérültet 
megérintené vagy próbálná kiszabadítani. 
 
Ha a veszély továbbra is fennáll, akkor mindenkit egy helyre érdemes menekíteni, akár a tűz 
esetén megjelöl gyülekező helyre, hogy könnyen számolható legyen azoknak a 
munkavállalóknak vagy ott tartózkodóknak jelenléte, akik korábban veszélynek voltak kitéve. 
Azonnali kommunikációs láncot kell elindítani és tájékoztatni a dolgozókat pár szóban arról mi 
történt és mit tegyenek a lehető legnagyobb higgadtsággal. 
 
A következő lépés az elsősegélynyújtás kérése, illetve biztosítása azonnal. Amennyiben ott a 
baleset helyszínén nem biztosított képzett elsősegélynyújtó vagy sérült ellátásához magasabb 
szintű ellátás szükséges és az orvosi szolgáltatás sem elérhető a helyszínen, hívni kell a 
mentőszolgálatot a 105 vagy a 112 segélyhívó számot, mely számok hívása ingyenes. 
 
A megfelelő mentéshez a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, a veszélyforrások 
hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel a munkáltatónak 
mentési tervvel kell rendelkeznie, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölnie.  
 
A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni 
kell. A veszélyeztetés foka vagy vonatkozó jogszabályi előírás által megkívánt időszakonként a 
mentést és a menekülést gyakorolni (gyakoroltatni) kell. 
 

 A munkabalesetek nyilvántartása 
A munkáltató minden munkabalesetet köteles nyilvántartani a jogszabályi előírások 
figyelembe vételével, legalább az alábbi adattartalommal: 

a) a munkabaleset száma; 
b) a sérült munkaköre; 
c) a sérülés időpontja, 

helyszíne, jellege, rövid tényállás; 
d) a sérült ellátására tett 

intézkedés; 
e) annak tényét, hogy a 

sérült folytatta-e a munkáját. 
 
Ezen kívül minden olyan 
információt érdemes ebben a 
munkabaleseti nyilvántartóban 
feltüntetni, mely a baleseti 



 

53 
 

statisztikában, azok elemzésében a cégvezetést segíti abban, hogy átfogó intézkedéseket 
tudjanak tenni a jövőben, hogy elkerülhetők legyenek ezek a balesetek, vagy foglalkozási 
megbetegedések. Sőt érdemes a majdnem balesetek (kvázi balesetek) körét is ide rögzíteni és 
elemezni. Ezek az események a még balesetet, sérülést, megbetegedést nem okozó esetek 
közé tartoznak, azonban óriási tanúságként tudnak szolgálni megelőzés szempontjából. 
Másrészt maguk a munkavállalók munkabiztonsági tudatossága növelhető az által, hogy 
ezeket a jelzéseket  tőlük várjuk, akár motivációs rendszer bevezetésével is. 
 
3.8 Egyéni védőeszközök használata 
 
Az egyéni védőeszközök viselése megóvja szervezetünket a munkavégzés során bennünket érő 
különböző ártalmaktól. Viselésük minden esetben elengedhetetlen, amennyiben a védelem 
más módon nem oldható meg. Ne felejtsük el a kollektív védelem elsőbbségét az egyéni 
védőfelszerelésekkel szemben. Az ágazatokon belül jellemzően szinte minden munkaterületen 
kell valamilyen egyéni védőfelszerelést viselni a munkavállalóknak, talán az adminisztratív 
munkakörökben nem. Mondom, talán, hiszen itt is előfordulhat egy állítható szögű lábtartó, 
zselés egérpad, zselés csuklótámasz, amelyeket ugyan nem magunkon viselünk, de mégis 
egyéni védőeszköznek minősülnek.  
Mint már a korábbiakban említésre került, az egyéni védőfelszerelések viseltetése a 
munkavállalókkal, igazoltan munkateljesítmény csökkenést eredményezhet, azonban még is 
elengedhetetlen a használatuk a munkabiztonság fenntartásának érdekében. Ennek okán a 
kiválasztásuk igen komoly és összetett feladat. Nem elegendő a megfelelő védelmet nyújtó 
eszközt megtalálni, annak kényelmesnek is kell lennie a munkavállaló számára. Valljuk be, hogy 
itt majdnem minden esetben kijelenthető, hogy az olcsóbb, rosszabb is. Védelmi képességét 
tekintve általában az olcsóbb védőfelszerelések nem maradnak el a drágábbaktól, hiszen erre 
szabványi előírások vonatkoznak, azonban viselése már nem biztos, hogy ugyanannyira 
kényelmes lesz.  
A védőeszközök viselhetőségénél, minden esetben kérjük ki a munkavállalók véleményét, 
hiszen nekik kell majd hordani azokat és nem az igazgatónak az irodában. Még abban az 
esetben se döntsön önállóan a munkáltató a megfelelően kényelmes védőeszköz 
kiválasztásáról, ha Ő maga is rendszeres viseli azt, hiszen nem biztos, hogy ugyanaz cipő, vagy 
kesztyű mindenkinek egyformán kényelmes. Felvetődhet a kérdés, hogy mi a helyzet abban az 
esetben, amikor csak egy vagy csak néhány munkavállaló panaszkodik kényelmetlenségre. 
Ebben az esetben a munkáltató megfelelő mérlegelést követően (Mennyire kényelmetlen 
számukra a védőfelszerelés? Milyen mértékű munkateljesítmény kiesést okoz? stb.) hozzon 
döntést, az esetleges alternatíva 
biztosítását illetően. 
Mindenképpen nehéz döntés. 
Mindamellett igyekezzünk a 
munkafolyamatok megtervezése 
és a technológia kiválasztása, 
valamint kiépítése során az egyéni 
védőfelszerelések viselését 
alátámasztó tényezőket 
kiküszöbölni, kizárni.   
Mindazonáltal a védőfelszerelések 
kiválasztása, beszerzése, kiosztása 
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és annak nyilvántartása elengedhetetlen. Ennek okán lássuk, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak erre. 
  
Egyéni védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, 
hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat, 
az egészséget és a biztonságot nem veszélyeztető mértékűre csökkentse. 
 
A munkáltatónak a munkabiztonsági szaktevékenységet végző, a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltató orvos és a munkavédelmi képviselő bevonásával meg kell határozni a 
kockázatértékelésben feltárt veszélyek elleni hatékony védelmet nyújtó egyéni 
védőeszközöket. Ezekkel a védőeszközökkel a munkavállalókat el kell látni, amelynek 
megtörténtét egy átadás-átvételi lapon érdemes dokumentálni. Az egyéni védőeszközök 
rendeltetésszerű használatára a munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök 
használatát  meg kell követelni.  
 
Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A munkáltató 
köteles az egyéni védőeszközt ellenszolgáltatás nélkül biztosítani. 
 
Az egyéni védőeszközök adhatók ki, amelyek rendelkeznek a szükséges CE (EK) megfelelőségi 
tanúsítvánnyal. 
Az egyéni védőeszköz a munkavállaló védelmét szolgálja egy adott veszélyforrás káros hatásai 
ellen. 
 
Az egyéni védőeszközöket viselnie kell a munkavállalónak, ha potenciális veszélyek fenyegetik, 
vagy fenyegethetik, pl.: veszélyes anyag használata, nagyobb zajhatás, vagy magasból leeső 
tárgy.  
 
10. számú melléklet Egyéni védőeszközök kategóriái és azok védelmi képessége. 
11. számú melléklet A védőeszközök juttatási rend példája, főbb szempontok. Az egyéni 
védőeszközök kiadásáról és visszavételéről vezetett átadás-átvételi formanyomtatvány, az 
egyéni védőeszközökön szereplő piktogramok magyarázat 
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Az egyéni védőeszköz használatának módját, célját, 
működési elvét a munkavállalónak oktatni szükséges. Az 
egyéni védőeszköz dokumentumainak – használati 
utasítás – a munkavállalók által értett nyelven 
rendelkezésre kell állniuk. A munkavállalónak 
rendeltetésszerűen kell használnia, fizikai állapotára oda 
kell figyelnie, sérülése esetén kérnie kell annak cseréjét. 
A munkáltatónak pedig ezeket időszakosan ellenőriznie 
szükséges. 
 
A munkáltatónak egyéni védőeszköz elosztási rendet kell készíttetnie a kockázatértékelések 
alapján, azt jóvá kell hagynia és az abban foglaltak alapján meg kell határozni az egyes 
eszközök védelmi képességét is, munkakörökhöz és munkatevékenységhez hozzárendelni. 
Érdemes értelmezni az eszközön lévő piktogramok és szabvány jelölések jelentését, hogy a 
munkavállalóban tudatosuljon, milyen védőeszközt mi ellen és hogyan véd.  
 
A munkaruha és olyan egyenruha, illetve formaruha, nem 
védőruha, nem a munkavállaló egészségének védelmére 
terveztek.  
  
Amennyiben műszaki, vagy szervezési intézkedésekkel az 
egészséget veszélyeztető kockázatok nem csökkenthetők akkor 
azok csökkentése érdekében a munkáltató az azokkal szemben 
védelmet nyújtó védőeszközökkel köteles ellátni a 
munkavállalókat és kontrolt tartani azok rendeltetésszerű 
használatán. 
 
A védőeszközt a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani, továbbá a karbantartás, tisztítás, 
javítás vagy csere útján gondoskodik arról. hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő 
higiénés állapotban legyen. 
 
A munkáltató előzetesen köteles tájékoztatni a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a 
jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi.  
 
A védelmi képességéből veszített védőeszköz tovább nem használható. Azt leselejtezni 
szükséges és attól függően hogy veszélyes anyagot tartalmaz vagy sem, veszélyes vagy nem 
veszélyes hulladékként külön 
gyűjteni és arra engedéllyel 
rendelkezőnek átadni. Általában 
ezeket a védőeszközöket 
használhatatlanná teszik, hogy azt 
később ténylegesen ne tudja újra 
viselni senki. 
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A munkavállaló védőeszköz használatáról nem mondhat le, 
jelezheti ha az nem komfortos számára, kérhet emiatt vagy a 
méretbeli nem megfelelőség miatt cserét, de viselnie, amint az 
biztosított szükséges. 
A munkavállaló a védőeszközt abban az eseten viheti magával, ha 
a munkahelye változó, azonban ebben az esetben is nagyon kell 
figyelnie a tárolási követelményekre és azok teljesítésére, hogy az 
állagmegóvó legyen és az eszköz védelmi képességét ne rontsa.  
 
A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje 
meghatározásában a munkavédelmi képviselőt, valamint a 
foglalkozás egészségügyi szolgálatot köteles bevonni, akik 
jogosultak védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.  
 

4 Megelőzés módszerei 

A munkáltató által végrehajtott üzembentartói ellenőrzések végrehajtása elengedhetetlen 
munkabiztonsági szempontból. Az ellenőrzések végrehajtását, minden esetben ajánlott, de 
egyes esetekben kötelező szakemberre bízni. A raktározásban használt emelőgépek 
állapotának és biztonságának ellenőrzése az kiemelten fontosabb feladat az ágazatokon belül, 
hiszen minden ilyen gép/berendezés a vonatkozó jogszabályi előírások szerint veszélyes 
munkaeszköznek minősül. Ugyanilyen fontossággal bír az elektromos berendezések és az 
elektromos hálózat időszakos felülvizsgálatának elvégzése. Természetesen nem hanyagolható 
el a postai szállításban használt gépkocsik műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése és itt 
nem kizárólag a műszaki vizsgán végzett ellenőrzésre gondolok, hanem a telephelye 
mindennapi elhagyását megelőző KRESZ szerinti átellenőrzésre is. Gondoljunk csak bele, hogy 
egy hibás fékberendezéssel a forgalomba kiengedett jármű, milyen óriási 
tömegszerencsétlenséget okozhat. A gépek/berendezések használata során számítanunk kell 
a gép/berendezés meghibásodására, de ennek előfordulási valószínűsége nagyban 
csökkenthető a rendszeres ellenőrzések, felülvizsgálatok és karbantartások elvégzésével, 
elvégeztetésével.   

4.1 Üzembentartói ellenőrzések: épületek műszaki állapotának, villamos használatának 
rendszeres ellenőrzése 

Az üzembentartó köteles 
rendszeresen ellenőrizni az 
épületek műszaki állapotát, 
nyilvántartásba venni a felmerülő 
felújítási, karbantartási és javítási 
munkákat, a tervezhető munkákat 
beütemezni és azokat el is 
végezni, végeztetni. Ezeket a 
feladatokat végezheti saját 
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alkalmazott (megfelelő végzettséggel), illetve külső megbízott által (vállalkozó).  

4.2 Energia központok munkavédelmi-, tűzvédelmi-, biztonságtechnikai megfelelősége 

Az üzembentartó ellenőrizni köteles az energia központokat (villamos elosztó szekrények, 
kazánház, kompresszorház stb.), tűz-, munkavédelmi és biztonságtechnikai szempontból. A 
beépített védelmi berendezéseket (tűzjelző, füstjelző stb.), kazánokat, vízlágyítókat. Ezeket a 
feladatokat is végezheti saját alkalmazott (megfelelő végzettséggel), illetve külső megbízott 
által (vállalkozó). 

4.3 Műszaki üzemeltetési nyilvántartások vezetése 
Az üzembentartó köteles ellenőrizni a kiadott műszaki üzemeltetési nyilvántartások (kazán és 
vízlágyító naplók vezetése, karbantartási naplók, kezelési utasítások stb.) meglétét, vezetését. 
Ezeket a feladatokat a berendezéseket üzemeltető munkavállalóknak, vagy az üzemeltetéssel 
megbízott munkavállalói csoport vezetőjének célszerű végeznie. 

4.4  Kezelési- karbantartási utasítás 
Az üzembentartó köteles a munkavállalók részére az általuk kezelt gép kezelési-karbantartási 
utasítását kiadni és ellenőrizni, hogy az azokban leírtakat a munkavállaló megismerte és 
elsajátította. A kezelési utasításnak olyan nyelvűnek kell lenni melyet a munkavállaló megért. 
(Ennek külföldi munkavállaló esetén van jelentősége.) 

4.5 Munkaeszközök ellenőrzése 

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad 
használni.  

• A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak biztonsága függhet 
a szerelés körülményeitől – a szerelést követően és az üzemeltetés megkezdését 
megelőzően, valamint – ha a munka-eszközön az új munkahelyen történő felállítását 
megelőzően végeztek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos 
szerelésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és 
körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felülvizsgálat keretében meggyőződik.  

• Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írásban határozza meg. 
A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  
 

A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi 
elvégzéséről. 
 

• Az időszakos ellenőrző 
felülvizsgálatra kötelezett 
munkaeszközöket, a 
felülvizsgálat gyakoriságát, 
módját a munkáltató 
írásban határozza meg, 
figyelemmel az 
üzemeltetés 
körülményeire, a 
munkaeszközt érintő 
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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. (Ezt a felülvizsgálatot végző készíti) 

• Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi időszakos ellenőrző 
felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a 
munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel tájékoztatást nyújt.  

 
Az Mvt. 21. §-ában foglaltak szerinti újraindítási feltételek alá nem tartozó munkaeszközt, ha 
azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig munkát nem végeztek, vagy sérülést okozó 
esemény következett, illetve következhetett volna be, továbbá ha azon átalakítást végeztek, 
csak akkor lehet ismételten használatba venni, ha azt megbízott személy megvizsgálta és 
írásban nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról. 

A munkáltató az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz megválasztásánál és az 
üzemeltetés helyének kijelölésénél gondoskodik arról, hogy a munkaeszköz használata során  

• a munkavállaló testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek;  

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

• biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét.  
 
A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizárólag annak kezelője 
használja. Javítást, átalakítást, karbantartást csak a munkáltató által e feladat elvégzésére 
megbízott, külön oktatásban részesített személy végezhet. 
 
Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz 
megválasztásánál és az üzemeltetés helyének kijelölésénél a munkaeszköz használata során 

• a munkavállaló testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek 

• a munkaeszköz elégítse ki a sugárvédelmi, villamosbiztonsági és ergonómiai 
követelményeket, illetve 
használata ne vezessen 
kóroki tényezők 
egészségkárosító 
hatásához és 

• biztosítsa a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók 
védelmét. 
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A munkaeszközt kizárólag annak kezelője használhatja, ha a munkaeszköz használata a 
kockázatértékelés szerint veszélyt jelent a munkavállalók, illetve a hatókörben tartózkodók 
biztonságára vagy egészségére. 
 
 
A munkavállalókat a munkaeszköz használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább;  

• a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatának 
körülményeiről, feltételeiről;  

• a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a 
meghibásodás esetén szükséges tennivalókról;  

• az esetleges téves kezelésről és annak következményeiről 
• a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a változás olyan 

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

• a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható 
következtetésekről 

A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol 
szükséges, írásban kell megadni.  

A munkavállalót munkába álláskor, a munkaeszköz átalakításakor, új munkaeszköz 
használatba vételekor vagy üzembe helyezésekor munkavédelmi oktatás keretében, a 
munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább  

• a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról;  
• a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő berendezés fel- és 

leszereléséről, működtetéséről;  
• a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a hiba elhárításával 

kapcsolatos feladatáról;  
• a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendőkről;  
• a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági berendezésekről;  
• a munkaeszköz rendeltetésellenes használatáról és annak következményeiről;  
• a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megoldásokról;  
• a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról;  
• a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és használatuk 

követelményeiről, és 
• a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról. 

 

19. számú melléklet ISO 45001 
szabvány ismertetése és szerepe 
a munkahelyi biztonságban és 
egészség megőrzésben 
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4.6 Villamos berendezések helyes használata 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezéseknél alapvető, hogy megtörténjen azok 
szabványossági felülvizsgálata. Ezek hozzájárulnak az áramütéses balesetek elkerüléséhez, 
csökkentik azok előfordulási kockázatát. 

A közvetett érintés elleni védelmének (ÉV) 
ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos 
ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató a 
berendezés szabványossági 
felülvizsgálatának keretében gondoskodik. 
Ezt a felülvizsgálatot üzembe helyezéskor 
mindenképp el kell végeztetni, de időközben ha átalakítás, áthelyezés vagy a technológiát 
módosító változás lép életbe, mely a berendezés működését befolyásolhatja, újra el kell 
végeztetni. Abban az esetben főként, ha közben meghibásodás történt és szerelni, javítani 
kellett a berendezést.  
 
Az elektromos berendezésekkel végzett munka áramütés veszélyével járhat. 
Villamos berendezést, eszközt csak szemrevételezés után, megfelelő kábelezéssel, kapcsolóval 
és biztonsági elemekkel szabad üzemeltetni. Bármely hiány rendellenesség esetén tilos a 
villamos berendezés, eszköz használata. A használata a kezelési leírásnak megfelelően 
történjen. 
Az energiaforrás elérésére, csak szabványos hosszabbítót lehet használni. 
A vezetékhosszabbítást barkácsolt módon ne készítsünk, tilos a vezeték toldása, javítása, Az 
összesodort vezetőnek szigetelőszalagos betekerése nem biztonságos. 
A legegyszerűbb műveleteket is (pl. izzócsere, biztosíték csere stb.) kikapcsolt, illetve 
leválasztott berendezésen végezzük el. 
 
Villamos kéziszerszám 
Speciális veszélyforrás a villamos kézi készülékeknél, hogy rossz elhelyezésnél az elektromos 
vezeték, vagy annak szigetelése sérülhet. 
Sajátos veszélyhelyzetet teremthet, hogy a gépeket kézzel kell irányítani. 
A munka befejezése után a villamos kéziszerszámot az energiaellátó rendszerről le kell 
választani. 
Ha bármi rendellenes a szerszám működésében, vagy sérülést annak védőburkolata, maga a 
szerszám bármelyik része, vagy elektromos vezetéke, akkor azt használaton kívül felirattal kell 
ellátni és használatát tiltani, míg a 
hibát ki nem javítják az arra 
szakképesítéssel rendelkező 
szakemberek.  
 

5 A munkavédelem hatósági 
felügyelete 

A munkavédelemmel kapcsolatos 
közigazgatási feladatokat a 
fővárosi és megyei 
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kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve látja el. 
 
A munkavédelmi hatóság illetékessége megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal 
illetékességi területével. A felügyelők a hatóság illetékességi területén, valamennyi 
munkahelyen ellenőrzést tarthatnak, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és 
telephelyétől. 

 
Munkavédelmi hatóság fontosabb feladatai:  

A hatóság célja, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos előírásokat betartassa, ezt elősegítse 
és ellenőrizze. Tájékoztat és tanácsot ad bármely érintettnek, aki megkeresi őket, és a 
biztonságos munkavégzéssel kapcsolatosan kérdést tesz fel. Ugyanakkor ellenőrzi a 
munkahelyek létesítésére, technológia vagy munkaeszköz üzembe helyezésére, 
üzemeltetésére vonatkozó követelmények betartását. A munkavállalót ugyanúgy 
ellenőrizheti, hogy eleget tesz a vele szemben támasztott munkabiztonsági 
követelményeknek, mint a munkáltatót. A bejelentett munkabalesetek, megbetegedések 
kivizsgálását, nyilvántartásokat, végrehajtott intézkedéseket. 
 
A Munkavédelmi hatóság jogosult:  

• a munkáltatót határozatban kötelezni arra, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a 
megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;  

• valamennyi munkahelyen – akár előzetes bejelentkezés- és külön engedély nélkül– 
ellenőrzést tartani  

• a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek teljesítésére;  

• a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő 
megszüntetésére kötelezni;  

• az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások 
súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől 
eltiltani;  

• a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy 
határértéket meghaladó expozícióban a munkavégzést felfüggeszteni.  

• a nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, 
illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes 
anyag/készítmény használatának felfüggesztését elrendelni;  

• elrendelni a munkahely, a 
munkaeszköz, vagy az 
egyéni védőeszköz soron 
kívüli ellenőrzését;   

• a balesetet 
munkabalesetnek 
minősíteni, továbbá a 
munkabaleset 
bejelentését vagy 
kivizsgálását elrendelni, ha 
a bejelentést vagy a 
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kivizsgálást elmulasztották vagy nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 
végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti 
munkabalesetnek;  

• a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az 
nem rendelkezik a megfelelőségét tanúsító nyilatkozattal, illetve az EK- 
típustanúsítvánnyal;  

• a szabálysértésre vonatkozó külön 
jogszabályok szerint eljárni, helyszíni 
szabálysértési bírság kiszabását 
elrendelni;  

• az ellenőrzés lefolytatásának 
akadályozása esetén jogosult a 
rendőrség igénybevételére;  

• a munkáltatót kötelezni a munkahigiénés 
vizsgálatok (pl. zajszint mérése, 
megvilágítási erősség mérése, 
légállapotok műszeres meghatározása, 
rezgésexpozíció meghatároztatása, 
szennyezőanyag koncentráció méréssel 
történő meghatározása) 
elvégeztetésére.  

 
A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz, ha a munkáltató az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények és 
összehangolási kötelezettségek teljesítését elmulasztja, és ezzel a munkavállaló életét, testi 
épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti.  
 
A munkavédelmi hatóság (a felügyelő ez irányú előterjesztése alapján) munkavédelmi bírságot 
vethet ki. A munkavédelmi bírságok kiszabásáról a 273/2011.(XII.20.) Korm. rendelet 
intézkedik. 
A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztethetik különösen a 
következők:  

• a munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása,  
• az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása,  
• a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása,  
• a kockázatértékelés 

elmulasztása, a 
kockázatértékelés 
keretében szükséges 
expozícióbecslés/mérés 
hiánya,  

• a szükséges biztonsági 
berendezések, egyéni 
védőeszközök 
működésképtelensége, 
illetve hiánya,  
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• a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása,  
• a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai 

folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, 
biológiai monitorozás elmulasztása,  

• a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése (pl. nők, 
fiatalkorúak, idősödő munkavállalók esetében),  

• a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás,  
• a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére az előírt mérések elmulasztása.  

 
15. számú melléklet Ágazati hatósági ellenőrzések tapasztalatai, diagramos szemléltetés 

 

6 Munkavédelmi szabályzatok 

A Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) a teljes szervezet működésére vonatkozóan szabályozza 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, munkakörülményeket az 
irányadó jogszabályi rendelkezéseknek és szabványi előírásoknak megfelelően. A 
Munkavédelmi Törvény és végrehajtási rendeletei alapján állapítja meg az MVSZ-ben a 
munkáltató a belső munkavédelmi rendjét és követelményeit, a munkavállalók jogait és 
kötelezettségeit, az eljárási szabályokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A MVSZ 
előírásai kötelezőek azok részére is, akik munkaviszonyon kívül bármilyen okból a munkáltató 
területén, illetve munkaterületein tartózkodnak. A MVSZ hatálya kiterjed a munkáltató 
valamennyi munkavállalójára, és a munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyra. Kiterjed továbbá 
a MVSZ hatálya azokra a munkavállalókra is, akik más munkáltatónál vannak 
munkaviszonyban, de azok a munkáltató területén végeznek munkát. 

 
Az MVSZ munkáltatói utasítás, amelynek megszegése munkajogi következményekkel jár. 
Amennyiben az MVSZ–ban előírtak végrehajtásának elmulasztása anyagi, személyi kárt, 
illetőleg veszélyeztetést eredményez, úgy munkáltatói kártérítési, illetőleg polgári jogi 
kártérítési, szabálysértési, büntetőjogi felelősségre vonásra is sor kerülhet az eljáró hatóság, 
más szerv (személy) részéről a mulasztó munkavállalóval szemben. Súlyos mulasztás esetén az 
egész munkáltatót (annak gazdasági eredményét) sújtó munkavédelmi bírság kiszabásának is 
helye lehet.  
A szervezeti szintű munkavédelmi tevékenység javítása érdekében érdemes megfontolni 
úgynevezett ösztönző rendszerek 
bevezetését is a szervezeti 
kultúrába, folyamatokba. 

7 Létesítés, üzembe helyezés 

A megelőzés módszereinél 
taglaltuk, hogy mennyire fontos a 
létesítést megelőző tervezés, 
hiszen ennek során tudjuk 
átgondoltan megvalósítani azokat 
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a munkabiztonsági szempontokat, amelyek a létesítés után már nem lehetségesek. Gondolok 
itt a megfelelő mozgástér és a fényviszonyok kialakítására, az energiahordozó vezetékek 
(elektromos áram, levegő stb.) elhelyezésére, illetve a mozgatni kívánt terhek beadagolási és 
kiviteli irányának meghatározására és a keletkezett hulladékok elhelyezésére szolgáló 
gyűjtőszigetekre. Ezek megfelelő kialakítása minden esetben a munkabiztonságot szolgálja. Az 
ágazatokon belül kevés munkahelyen találunk helyhez kötött gépeket/berendezéseket, ilyen 
környezet levelek és csomagok válogatásával, kezelésével foglalkozó részlegekben fordulhat 
elő. Adott esetben ez lehet nagyobb méretű, több berendezést tartalmazó gépsor, vagy 
egyetlen válogató berendezés is.  

A létesítésre került, illetőleg a nem helyhez kötött vagy önjáró berendezéseket üzembe kell 
helyezni a használatbavételüket megelőzően. Az üzembehelyezést legtöbb esetben, 
jogszabályban meghatározott szakember végezheti el, mint például a raktározásban használt 
emelő berendezések tekintetében. A többi esetben pedig ajánlott a megfelelő végzettségű 
szakember alkalmazása.   

Hazánkban a cégek legtöbbje egyre inkább jogkövető magatartást tanúsítanak a 
munkabiztonság kapcsán, azonban ezek az üzembe helyezések és azt megelőző vizsgálatokat 
nem minden esetben végzik el csak papíron. Ennek egyszerű magyarázat van. Minden új 
berendezést minél hamarabb szeretnének használatba venni, ezért az ellenőrzés nem vagy 
csak részben kerül végrehajtásra. Nos, ez új berendezések esetén kisebb valószínűséggel 
okozhat balesetet, de sok esetben a cégek költséghatékonyabb megoldásként, inkább használt 
berendezéseket vásárolnak. Ebben az esetben az üzembe helyezést megelőző vizsgálatok 
elvégzése hatványozottan fontos, mivel a baleset bekövetkezésének a valószínűsége jóval 
nagyobb. Nem minden esetben, illetve nem teljes körűen ismerjük a berendezés előéletét, 
hogy milyen jellegű és rendszeres karbantartásokon esett át, illetőleg milyen hibái vannak 
pontosan. Nem tudhatjuk, hogy az összes működtető kapcsoló és kar hibátlanul működik, 
illetve nem iktatták ki egyik védelmi berendezést sem a korábbi használat során.  

Lássuk tehát, hogy milyen előírások vonatkoznak erre. 

 

 

 

 

 

 

7.1 Munkaeszközök és 
technológiák munkavédelmi 
követelményei 

A munkaeszközt úgy kell 
elhelyezni, felállítani és használni, 
hogy a mozgó elemek között 
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elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasznált, illetve előállított energiaforma és 
anyag biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz, illetve onnan elvezetésre. 

A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények között szabad 
elvégezni, figyelemmel a gyártó által az üzemeltetési dokumentációban meghatározott 
előírásokra.  

Azt a munkaeszközt, amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, meg-felelő berendezés 
alkalmazásával, illetve intézkedés megtételével e hatástól meg kell védeni. 

7.1.1 Munkaeszköz kialakítása és elhelyezése 

A munkaeszközöket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy  

• a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat meg lehessen védeni 
a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben 
keletkező, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag 
munkakörnyezetbe történő ki-jutásától;  

• alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének 
megelőzésére;  

• mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a 
munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme az áramütés 
ellen.  

 

A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működtetésével lehet. Ez 
vonatkozik  

• az üzemszünet utáni újraindítás műveletére is, függetlenül attól, hogy az üzemszünet 
milyen okból következett be;  

• az üzemállapotok (pl. sebesség, nyomás) jelentős változására is akkor, ha az újraindítás 
vagy az üzemállapotoknak a jelentős változása az érintett személyekre nézve veszélyt 
jelent.  

 
A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező kezelőelemmel 
kell ellátni. A kezelőelemeket lehetőleg a veszélyes téren kívül és olyan módon kell elhelyezni, 
hogy működésük (ideértve a kezelő akaratától független vagy váratlan működtetést is) ne 
jelentsen veszélyt. 

 
A munkaeszköz kezelőjének a fő 
kezelőhelyről egyértelműen látnia 
kell azt, hogy senki sem 
tartózkodik a veszélyes térben. Ha 
ez nem lehetséges, 
automatikusan működő 
biztonsági jelzést (hangjelzést, 
illetőleg világító jelzést) kell adni a 
munkaeszköz elindítása előtt. A 
vezérlőrendszernek, amely a 
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munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biztonságosnak kell lennie, 
meghibásodása vagy megrongálódása nem idézhet elő veszélyes helyzetet. Lehetővé kell 
tenni, hogy a kockázatnak kitett munkavállaló, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó 
kellő időben elkerülhesse, elháríthassa a munkaeszköz elindítása, illetve leállítása által 
előidézett veszélyt. 

 

Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biztonságosan működteti, 
és biztosítja a munkaeszköz teljes leállítását.  

A munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell venni a várható 
üzemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti üzemeltetési kieséseket. Minden kezelőhelyet 
el kell látni vészkikapcsoló berendezéssel, amely a munkaeszköz részeit vagy egészét a veszély 
jellegétől függően leállítja úgy, hogy a munkaeszköz biztonságos állapotba kerül. Amikor a 
munkaeszköz vagy annak veszélyes részei leálltak, az érintett működtető egységek 
energiaellátását a vezérlésnek meg kell szakítania.  

A munkaeszközt a veszélyeitől és a rendes leálláshoz szükséges időtől függően el kell látni 
megfelelő számú vészkikapcsoló berendezéssel. 
 

Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezés leállító rendelkezésének 
(kapcsolójának) elsőbbsége legyen az indító rendelkezéssel (kapcsolóval) szemben.  

A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt a kezelő (kezelők), 
továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő személyek könnyen elérhessék és 
veszélytelenül működtethessék.  

A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell lát-ni a veszély jellegének 
megfelelő védőberendezéssel.  

A gáz, gőz, aerosol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó munkaeszközt el kell látni 
megfelelő felfogó, elvezető, illetve elszívó be-rendezéssel a keletkezési helyen. 
 

Ha a munkavállalók védelme szükségessé teszi, a munkaeszközt vagy annak részeit rögzítéssel 
vagy más módon stabilizálni kell.  

Ha a munkaeszköz törése vagy 
szétesése veszélyeztetheti a 
munkavállalót, megfelelő 
védőintézkedéseket kell tenni.  

A munkaeszköz mozgó részeit el 
kell látni védőberendezéssel, 
amely elhatárolja a veszélyes 
teret, vagy leállítja a veszélyes 
rész mozgását a veszélyes tér 
elérése előtt. Olyan 
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védőberendezést kell alkalmazni, amely 
• stabil kialakítású;  
• nem okoz többletkockázatot;  
• nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen;  
• a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít;  
• nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kísérését;  
• lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műveletek elvégzését 

anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzáférést a munkavégzés 
területére korlátozza.  

 

Munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területeket az elvégzendő 
művelethez szükséges mértékben meg kell világítani.  

A munkaeszköznek magas vagy igen alacsony hőmérsékletű részeit meg-felelő védelemmel 
kell ellátni az érintés vagy túlzott megközelítés ellen. 
 

A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges egyértelmű, könnyen észrevehető és 
a munkavállaló által érthető jelöléssel, illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó 
adatai, kezelő-gombok magyar nyelvű feliratai, piktogramok).  

Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított állapotában szabad végezni. Ha ez 
nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen 
műveletek a veszélyes téren kívül elvégezhetők legyenek.  

A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel le lehet választani az 
energiaforrásról. Az energia visszatérése, a visszakapcsolás nem jelenthet veszélyt a 
munkavállalókra. 

A gépi hajtású teheremelés és- mozgatás céljára kialakított munkaeszközhöz megfelelő naplót 
kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat, az esetleges meghibásodásokat 
és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.  

Biztosítani kell, hogy a munkavállalók biztonságosan bejuthassanak és tartózkodhassanak 
minden olyan területen, amely szükséges a munkaeszközzel történő munkavégzéshez. 
 
7.1.2 Villamos berendezések 

biztonságos létesítése 
Az egyes helyiségekben a villamos 
berendezések létesítési módját a 
helyiség jellege határozza meg, 
amelyeket a következőképpen 
csoportosít-hatunk: száraz, poros, 
nedves, marópárás, meleg, 
szabadtéri. 
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A helyiségek jellege határozza meg az alkalmazható villamos berendezéseket, vezetékeket, 
kapcsolókat, a szükséges világítást és lámpatesteket. 

7.2 Technológia, munkaeszköz létesítési és telepítési követelménye 
7.3 Technológia, munkaeszköz használatba vétele, üzembe helyezése és felülvizsgálata 
 

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia 
üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés). 

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E 
vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a 
technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 
szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § 
(1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és 
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést 
végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését 
bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, 
tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. Az 
egyik ilyen tanúsítvány a CE minősítő irat. A CE jelölés (a korábbi EC jelölés) az Európai 
Gazdasági Térségben bizonyos értékesített termékek kötelező megfelelőségi jelölése 1993 
óta. A jelölés azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és 
szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. A jelölés magában foglalja a CE logót és adott 
esetben egy kapcsolódó négyjegyű számot, amivel az akkreditált szervezeteket lehet 
azonosítani.  

 
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes 
munkaeszközök 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 (3)-(4) bekezdésekben előírt 
rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, 
áttelepítése esetén is. 
Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az 
üzembe helyezési eljárás során 
figyelemmel kell lenni a próba- 
vagy kísérleti üzemeltetés 
kockázataira is. A veszélyes 
munkaeszköz, technológia próba- 
vagy kísérleti jelleggel történő 
üzemeltetésére kizárólag a (3) 
bekezdés szerinti próba- vagy 
kísérleti jelleggel történő 
üzemeltetéstől független előzetes 
vizsgálatok lefolytatását követően 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_Gazdas%C3%A1gi_T%C3%A9rs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Log%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Akkredit%C3%A1ci%C3%B3
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kerülhet sor. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg. 
 
A munkáltató köteles a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt rendelkezésre 
bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások 
tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott 
munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használatra. 

Magasban lévő munkahelyen, ahol ideiglenesen végeznek munkát, és a munka elvégzéséhez 
szükséges biztonságos és ergonómiai feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási területet 
nem lehet biztosítani, olyan eszközt kell a munkavállaló rendelkezésére bocsátani, amely 
megfelel az elvégzendő munka jellegének, az előre látható igénybevételnek és lehetővé teszi 
a veszélytelen közlekedést.  

Az jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése során az egyéni védelem 
alkalmazásával szemben elsősorban kollektív műszaki védelmet kell biztosítani. Ez a 
kockázatok megelőzésére és kiküszöbölésére alkalmas berendezés megválasztásával, 
használatával, a használatra vonatkozó speciális képzéssel, a berendezés meghatározott 
időszakonkénti kiegészítő vizsgálatával történhet. A munkahely megközelítésének módját, 
illetve az oda történő feljutást biztosító legalkalmasabb eszközt az igénybevétel gyakorisága, 
az áthidalandó magasságkülönbség és a használat várható időtartamának figyelembevételével 
kell megválasztani. Veszély esetére biztosítani kell a menekülés és mentés lehetőségét. A 
munkahelyre történő feljutást biztosító munkaeszközről a munkaszintre, az állványok 
járólapjára, járószintjére történő átlépés és onnan való visszalépés nem növelheti a lezuhanás 
kockázatát. A lezuhanást megakadályozó rendszernek kellő szilárdságúnak és olyan 
kialakításúnak kell lennie, hogy a magasból történő lezuhanást megakadályozza, illetve a 
munkavállalónak sérülést ne okozzon. A kollektív műszaki védelem csak létra becsatlakozási 
pontjánál, illetve lépcső bejáratánál szakítható meg. Hatékony kiegészítő biztonsági megoldást 
kell alkalmazni, ha a technológia miatt a lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi 
rendszert átmenetileg el kell távolítani. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a 
kiegészítő védelmet kialakították. A lezuhanást megakadályozó kollektív műszaki védelmi 
rendszert az eredeti állapotának megfelelően kell visszaállítani, ha a munkát befejezték vagy 
átmenetileg abbahagyták. 
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7.4 Állványrendszerek felülvizsgálatai, terhelhetőség jelölése 
 

Az állványrendszerek rendszeres felülvizsgálatával csökkenthetők a baleseti kockázatok. A 
napi munka során, az állványrendszereket ért fizikai behatások, ütések, targoncás ütközések, 
valamint az ezekből eredő sérülések jelentős hatást gyakorolnak az állványrendszerek 
állékonyságára, statikai biztonságára, terhelésére. Az ilyen módon sérült állvány alkatrészek 
jelentős kockázattal bírnak munka, baleset és vagyonvédelmi szempontból egyaránt. A sérült, 
ki nem javított/cserélt állvány elemek következményeként előfordulhatnak balesetek a 
raktárban vagy az üzemben, amelyek anyagi veszteséggel, vagy akár személyi sérüléssel is 
járhatnak. 

Ezért kiemelt fontosságú a megelőzés, az állványsérülések meghatározása a későbbi 
balesetek, többletköltségek elkerülése érdekében. 

A raktári magas rakodású tároló polcrendszereket évenként kell felülvizsgáltatni. 

MSZ EN 15635:2009 Helyhez kötött acéltároló rendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és 
karbantartása következő pontjai alapján: 9.4 A tárolóeszközök vizsgálata 9.4.1 Általános 
előírások . “A tárolóeszközöket rendszeresen ellenőrizni kell biztonsági szempontból, de 
különösen azt ellenőrizve, hogy előfordult-e károsodás. 9.4.2.3 Szakértői ellenőrzések Az 
ellenőrzéseket műszakilag hozzáértő személynek kell elvégeznie, nem több mint 12- havi 
periódussal.” 
A felülvizsgálatról részletes jegyzőkönyvet kell készíteni a szabvány szerint. 
 
A magas rakodású polcrendszerek közlekedő útra eső lábainál ütközés elleni védelmet kell 
kialakítani, ha a polcok kiszolgálása villás targoncával történik. 
 
MSZ EN 15635:2009 Helyhez kötött acél tároló rendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és 
karbantartása 9.2 pontja tartalmazza a felhasználó kötelezettségeit, amely előírja, hogy: 
„A tárolóeszközök felhasználójának kötelezettsége az eszközök közelében dolgozó személyek 
biztonságának védelme, valamint a használatban lévő eszközök biztonságos üzemi 
feltételeinek biztosítása. Az emelővillás targoncák vagy más anyagmozgató berendezések által 
kiszolgált tárolóeszközök használata közben a biztonság megkívánja a kockázatelemzési 
technikák alkalmazását. Ez az esetleges sérülés súlyossága miatt van így. Az anyagmozgató 
berendezés helytelen használata, 
az egységrakományok rendszerint 
jelentős súlya és a sérült 
állványelemek jelenléte az 
egységrakatok lezuhanását 
eredményezheti.” 
Pl: Ahol az ütközés veszélye 
fennáll, a függőleges tartók 
védelmét biztosítani kell (a 
polcrendszer lábainak ütközés 
elleni védelme). 
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A telepített magas rakodású tároló polcokon a maximális terhelhetőséget jelölni kell. 

10/2016. (IV.5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről  23. § (1) A munkavállalókat a munkaeszköz 
használatával összefüggésben tájékoztatni kell legalább: 

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

b) a rendeltetésszerű használat során az előrelátható meghibásodási lehetőségekről és a 
meghibásodás esetén szükséges tennivalókról; 

c) az esetleges 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, és 

e) a munkaeszköz használata során szerzett tapasztalatokból levonható következtetésekről. 

(2) A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, érthetően, ahol 
szükséges, írásban kell megadni. 

MSZ EN 15635:2009 Helyhez kötött acél tároló rendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és 
karbantartása: 

 A biztonságos terhelésre vonatkozó figyelmeztető feliratok pontja. “A biztonságos 
teherbírásra vonatkozó utasításokat szembetűnő helyre kell kiállítani a tárolóeszközökön vagy 
azok szomszédságában, világosan látható módon, hazai nyelven és tartós formátumban. Ahol 
szükséges, az utasításokat olyan módon kell kiállítani, hogy a hazai nyelvet nem megfelelően 
ismerő személyek is megérthessék azokat.” 

17. számú melléklet Raktári tároló- és polcrendszerek felülvizsgálata és szemrevételezéses 
ellenőrzési kérdéssor 

18. számú melléklet Raktárakban használt létrák és fellépők felülvizsgálatának elvégzése és 
ellenőrzési kérdéssor 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400014.FMM&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400014.FMM&celpara=#xcelparam
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8 Munkavédelmi oktatás 
8.1 Munkavédelmi oktatások rendje 
Alapvető követelmény, hogy minden 
munkavégzést megkezdő munkavállaló legyen 
kioktatva nem csak arra az adott 
munkafolyamatra, amit végez, hanem a kellő 
ismeretekkel rendelkezzen munkabiztonsággal 
kapcsolatosan is. Oktatási tematikát és magát 
az oktatást dokumentálni szükséges, a 
tudásfelmérés pedig célszerű. Legyen 
gyakorlati oktatás, ami elősegíti és biztosítja az 
elméleti munkavédelmi ismeretek begyakorlását, következetes alkalmazását. Az oktatás 
elvégzését a résztvevők aláírásával ellátva kell nyilván tartani. 
 
 
8.1.1 Előzetes munkavédelmi oktatás 
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Az ismeretek megszerzéséig a munkavállaló csak felügyelet mellett foglalkoztatható! 
 
Munkavédelmi oktatás során a munkavállalót tájékoztatni kell a munkavédelemmel 
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről. A munkavégzésével kapcsolatos, rá vonatkozó 
előírásokról. Ismernie kell a munkafolyamatot, technológiát, gépet, eszközt amit kezelni fog, 
amiben dolgozik. Annak kezelési és üzemeltetési utasításait.  
Ismernie kell az őt érő veszélyeket, kockázatokat azok kezelési, csökkentésének módját. Az 
egyéni védőeszközökről kell kapjon tudásanyagot, ismernie kell a biztonsági jelzéseket, 
piktogramokat. Tudnia kell hol talál elsősegély felszerelést, kik a képzett elsősegélynyújtók, 
hogy éri el őket. Tűzvédelmi ismeretekkel is rendelkeznie kell, minimum tudnia kell mi a  
teendő tűz esetén, hol a legközelebbi tűzoltó készülék.  
A munkavédelmi képviselő személyéről tudomást kell szerezzen és arról is, hogy milyen 
munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel keresheti meg. 
 
A munkavédelmi oktatást 
munkaidőben kell megtartani. Az 
előzetes oktatást 
munkavédelemmel foglalkozó 
szakember, míg az ismétlődő 
oktatást munkahelyi vezető 
feladatává kell tenni. Az ismeretek 
elsajátításáról az oktató 
beszámoltatással köteles 
meggyőződni (szóbeli, írásbeli 
stb.). 

előzetes 
munkavédelmi 

oktatás

munkába álláskor

a munkahely vagy 
munkakör 

megváltoztatásakor

az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés 
követelményeinek 

változásakor
munkaeszköz átalakításakor, 
vagy új munkaeszköz üzembe 
helyezésekor, új technológia 

bevezetésekor

ismétlődő 
oktatás

a munkavállaló a 
foglalkoztatás teljes 

időtartama alatt 
rendelkezzen az egészséget 

nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés 

ismereteivel

évente célszerű megtartani

rendkívüli 
oktatást

a munkáltató területén olyan 
súlyos munkabaleset, 

foglalkozási megbetegedés, 
vagy a dolgozó életét, 

egészségét veszélyeztető 
esemény történt

A rendkívüli oktatás során 
elhangzottak elsajátításáról 

meg kell győződni.
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Ha a dolgozó rajta kívül álló okból (betegség) az oktatáson nem jelenik meg, pótoktatásban 
kell részesíteni. 
 
A munkavédelmi oktatás, pótoktatás, megtörténtét az erre rendszeresített oktatási naplóban 
kell rögzíteni. Öt évig meg kell őrizni és okmányként kell kezelni. 
 
Az oktatási tematika elkészítése munkavédelmi szaktevékenység. Az oktatást végző 
feladatává, míg a tematika jóváhagyását az illetékes vezető feladatává kell tenni. 
 
9. számú melléklet Jó gyakorlat az egészségmegőrzésre. „STEP – tégy egy lépést az 
egészségedért” c. jó gyakorlat bemutatása 
13. számú melléklet Oktatási napló minta, tudásfelmérés módszerei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 MELLÉKLETEK 
1. számú melléklet A munkabiztonságot érintő nemzeti joganyagok az ágazatokon belül 
2. számú melléklet Futárpostai és kézbesítői tevékenység ellenőrzésének lehetséges 

módozatai, munkabiztonsági ellenőrző kérdéssor 
3. számú melléklet Raktári tevékenység ellenőrzésének végrehajtása és az ellenőrzés 

szempontrendszere 
kérdéssor 

4. számú melléklet A 
balesetek megelőzése 
érdekében betartandó 
fontos előírások 
targoncavezetők részére.  

5. számú melléklet 
Veszélyességi 
piktogramok a CLP szerint. 
H és P mondatok listája 
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6. számú melléklet ADR bárcák és jelentésük 
7. számú melléklet Telephelyi közlekedés és rakodás, valamint a közúti közlekedés 

szabályai és veszélyei 
8. számú melléklet Munkavédelem szempontjából hasznos honlapok és elérhetőségek 
9. számú melléklet Jó gyakorlat az egészségmegőrzésre „STEP – Tégy egy lépést az 

egészségedért” c. jó gyakorlat bemutatása 
10. számú melléklet Az egyéni védőeszközök kategóriái és védelmi képessége  
11. számú melléklet A védőeszköz juttatási rend példája, főbb szempontok. Az egyéni 

védőeszközök kiadásáról és visszavételéről vezetett átadás-átvételi 
formanyomtatvány, az egyéni védőeszközökön szereplő piktogramok magyarázatai 

12. számú melléklet képernyős munkahelyek, tornagyakorlatok, stresszmentesítés  
13. számú melléklet Oktatási napló minta, a tudásfelmérés módszerei  
14. Jó gyakorlat a logisztikában LEAN menedzsment eszközök, pl.: TPM munkabiztonsági 

pillérek  
15. számú melléklet ágazati hatósági ellenőrzések tapasztalatai, diagramos szemléltetés 
16. számú melléklet Dolgozói viselkedésaudit példák, előtérben a munkavédelmi 

tudatosság 
17. számú melléklet  Raktári tároló- és polcrendszerek felülvizsgálata és 

szemrevételezéses ellenőrzési kérdéssor  
18. számú melléklet Raktárakban használt létrák és fellépők felülvizsgálatának elvégzése 

és ellenőrzési kérdéssor 
19. számú melléklet ISO 45001 szabvány ismertetése és szerepe a munkahelyi 

biztonságban és egészség megőrzésben 
20. számú melléklet Jó gyakorlat a balesetek megelőzésére, legmodernebb 

anyagmozgatási, szállítási technológiai újítások (okos alkalmazások) 
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1. sz. melléklet: Az ágazatokon belül a munkabiztonságot érintő nemzeti joganyagok 

Munkabaleset 
• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 
• 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
• 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan 

vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes 
szabályairól 
 

Munkahely 
• 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 
• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeiről 
• 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 
• 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 
 

Kémiai biztonság 
• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
• 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

 
Munkaeszköz, gép 

• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről (hatályon kívül helyezve 2016. 
05.05-től) 

• 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 
 

Egyéni védőeszköz 
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 

védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
 

Anyagmozgatás, közlekedés 
• 17/1993. (VII. 1.) KHVM 

rendelet az egyes 
veszélyes tevékenységek 
biztonsági 
követelményeiről szóló 
szabályzatok kiadásáról 

• 25/1998. (XII. 27.) EüM 
rendelet az elsősorban 
hátsérülések kockázatával 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.326607
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18679.352532
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148545.325460
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86495.337588
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=33696.297654
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40681.291463
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64040.333259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=73511.101802
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48594.348034
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48596.358186
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83488.115598
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116990.217259
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40904.333254
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18921.333816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=18921.333816
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34511.333250
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34511.333250
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járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 

Villamosság 
• 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 
• 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárásokról 
• 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei 

Szabályzat hatályba léptetéséről 
• 72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról 
• 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és 

közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről 
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

 
Hegesztés 

• 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 
 

Emelőgép 
• 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 
Veszélyes anyagokkal végzett tevékenységek 

• 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
elleni védekezésről 

• 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 
 

Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek 
• 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések 

üzemeltetésével kapcsolatos biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági 
Szabályzatról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110829.357510
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=112826.355341
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=55802.350431
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75466.333962
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158487.350472
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.350643
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86014.121050
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40638.242394
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139993.347708
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48944.351863
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172570.357946
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2. sz. melléklet: Futárpostai és kézbesítői tevékenység ellenőrzésének lehetséges módozatai, 
munkabiztonsági ellenőrzési kérdéssora 

Fontos tevékenység a megfelelő munkakörülmények megteremtése, a munkavállalók 
munkabiztonsági jellegű oktatása és egyéni védőfelszerelésekkel történő ellátása mellett a 
szabályozás betartásának és az egyéni védőfelszerelések viselésének ellenőrzése és a 
munkavállalók figyelmének felhívása a szabálykövető magatartás fontosságára. 

Ennek érdekében ajánlott a munkavállalók rendszeres és szúrópróba szerű ellenőrzése a 
munkavégzés során. Ez természetesen a munkavégzés jellegéből fakadó folyamatos 
munkavégzési hely változása miatt nehézségekbe ütközhet. Ennek okán fontos az ellenőrzések 
megtervezése és megszervezése, valamint a megfelelő ütemű végrehajtása. Előfordulhat, 
hogy az ellenőrzések végrehajtása csak több ellenőrzést végző bevonásával lehetséges és így 
jelentős erőforrás igénnyel is járhat.  

Javasolt az ilyen jellegű ellenőrzések más jellegű ellenőrzésekkel történő összekapcsolása az 
erre fordított erőforrások jobb kihasználtsága miatt. Fontos, hogy az ellenőrzést végzők 
megismerjék az ellenőrzési szempontokat és a végrehajtás során alkalmazni tudják azokat. 
Ehhez nyújt segítséget ez az ellenőrzési kérdéssor, melyen pontról-pontra végig haladva teljes 
körűen tudjuk ellenőrizni a munkakörülmények megfelelőségét, illetve a munkavállalók 
szabálykövető magatartását. A feltárt hiányosságokra tett intézkedések, pedig a 
munkabiztonság növelését teszik lehetővé és így csökkentik a balesetek bekövetkezésének 
valószínűségét. 

 Munkavállalók  

Minden munkavállaló részesült balesetvédelmi oktatásban a 
munkába állást megelőzően? 

igen / nem 



 

79 
 

Minden munkavállaló részesül a munkafolyamatok megfelelő 
és biztonságos végrehajtására vonatkozó oktatásban? 

igen / nem 

Minden munkavállaló részesül rendszeres oktatásban a KRESZ 
vonatkozó szabályainak változásait illetően? 

igen / nem 

Az évenkénti balesetvédelmi oktatás megtartásra került a 
munkavállalók részére? 

igen / nem 

Minden munkavállaló ellátásra került a juttatási rendben előírt 
egyéni védőeszközökkel? 

igen / nem 

Megoldott a védőfelszerelések cseréje a munkavállalók 
részére? 

igen / nem 

Hideg, illetve meleg hőmérsékleti viszonyok között dolgozó 
munkavállalók részére a védőital biztosítása megoldott? 

igen / nem 

A hideg, illetve meleg hőmérsékleti viszonyok között dolgozó 
munkavállalók részére a munkaközi szünetek időtartamára a 
melegedési, illetve  

 

Gépjárművek, járművek, eszközök  

A munkavégzéshez használt gépjárművek rendszeresen 
karbantartottak, műszaki vizsgáztatásuk megtörtént? 

igen / nem 
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A munkavégzéshez használt járművek (kerékpár) műszaki 
állapota és felszereltsége a vonatkozó KRESZ előírásoknak 
megfelel? 

igen / nem 

A telephelyről történő kiindulás előtt a gépjárművek KRESZ 
szerinti ellenőrzését végrehajtják? 

igen / nem 

Az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok feljegyzésre 
és kijavításra kerülnek a gépjármű újbóli használatbavétele 
előtt? 

igen / nem 

Küldemények  

A kézbesítendő küldemények tartalma nem sért jogszabályi 
előírásokat? 

igen / nem 

A küldemény mérete és tömege nem okoz balesetveszélyt a 
kézbesítést végző munkavállalóra? 

igen / nem 

A küldemény fizikai, kémiai illetve biológiai tulajdonságai nem 
jelentenek veszélyt a kézbesítést végző munkavállalóra? 

igen / nem 

A kézbesítési helyek és a kézbesítendő küldemények 
mennyisége lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy a 
munkát az arra szánt időkeret alatt elvégezhesse, és ne 
alakuljon ki időkényszer? 

igen / nem 
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3. sz. melléklet: Raktári tevékenységek ellenőrzésének végrehajtása és az ellenőrzés 
szempontrendszere kérdéssor 

A raktározási munkafolyamatok végzése során a folyamatos munkabiztonság és 
egészségvédelem fenntartása érdekében fontos az épületek, tároló rendszerek, a 
munkavégzési feltételek valamint a munkavállalók egészségének testi épségének és életének 
megóvása érdekében alkalmazott biztonsági intézkedések és berendezések megfelelőségének 
és állapotának valamint az erre irányuló szabályzások munkavállaló részére történő 
betartásának rendszeres ellenőrzése. 

Az alábbi táblázat ezen ellenőrzési szempontok felsorolásával nyújt segítséget azok megfelelő 
és szakszerű végrehajtásában. Így a munkáltató akár szakember igénybevétele nélkül is képes 
a különböző kritériumok ellenőrzésére és az alapvető hiányosságok feltárására. 

Padlózat:  

egyenetlen igen   /   nem 

vannak rések igen   /   nem 

van szintkülönbség igen   /   nem 

vannak gödrök igen   /   nem 

Elektromos hálózat:  

lámpatestek épek, nem hiányosak igen   /   nem 

van-e szabadon lévő elektromos vezeték igen   /   nem 

lámpakapcsolók és dugaljak megfelelően rögzítettek, burkolatuk sértetlen igen   /   nem 

épület elektromos hálózatának érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálata 
megtörtént-e 

igen   /   nem 

épület villámvédelmi felülvizsgálata megtörtént-e igen   /   nem 

polc legfelső szintje és a lámpatest között megvan az 1méter távolság 
tűzvédelmi szempontból 

igen   /   nem 

Közlekedési útvonal:  

ki van jelölve igen   /   nem 
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történik ott anyagtárolás igen   /   nem 

el van különítve a gyalogos forgalom igen   /   nem 

megfelelő hely van biztosítva a targonca közlekedésének igen   /   nem 

botlás, elesés veszélye fent áll igen   /   nem 

Szellőztetés:  

karban van tartva a klíma igen   /   nem 

rendszeresen tisztítják igen   /   nem 

mesterséges és természetes szellőztetés alkalmazása esetén mindkét 
módozat megoldott 

igen   /   nem 

káros mértékű huzathatás kiküszöbölt-e igen   /   nem 

Polcrendszer:  

eldőlés, borulás ellen megfelelően van rögzítve igen   /   nem 

stabil kialakítású igen   /   nem 

polcok, tároló- és kötőelemek sértetlenek, nem deformálódtak igen   /   nem 

jogszabályi kötelezettség esetén EPH (egyen potenciál hálózat) bekötés 
megtörtént 

igen   /   nem 

Létrák és fellépők  

Elcsúszás, összedőlés ellen biztosító szerkezetek épek, megfelelőek igen   /   nem 

Minden létra és fellépő nyilvántartásba vett és beazonosítható igen   /   nem 

Évenkénti felülvizsgálatuk megtörtént, dokumentált igen   /   nem 

Munkavállaló:  

egyéni védőeszközt viselik igen   /   nem 

munkavédelmi előírásokat és a munkautasításokat betartják-e igen   /   nem 

Targonca:  

munkavállalónak van hozzá jogosítványa igen   /   nem 

a munkáltató írásos megbízása a használatra igen   /   nem 
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érvényes orvosi alkalmassági rendelkezésre áll igen   /   nem 

megfelelő OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik  igen   /   nem 

Mellékhelység:  

megfelelő a tisztaság, rendszeresen takarított a helyiség igen   /   nem 

WC papír, szappan biztosítva van igen   /   nem 

kézmosási lehetőség biztosított-e igen   /   nem 

Zuhanyzó:  

csúszásmentes a padlózat igen   /   nem 

elektromos hálózat megfelelő IP védelemmel rendelkezik igen   /   nem 

megfelelő a tisztaság, rendszeresen takarított a helyiség igen   /   nem 

Öltöző:  

megfelelő méretű (egy főre 0,5m2 biztosított) igen   /   nem 

szekrények zárhatóak igen   /   nem 

helység minimum mérete eléri-e a 6m²-t igen   /   nem 

Irodahelység:  

padlózat egyenletes, csúszásmentes igen   /   nem 

megfelelő a fényintenzitás a munka jellegéhez igen   /   nem 

szék, asztal, monitor a jogszabályi előírásoknak megfelelő-e igen   /   nem 

energia vezetékek elhelyezése megfelelő, nem okoznak botlásveszélyt igen   /   nem 

ablakon beszűrődő fény tükröződik a monitoron igen   /   nem 

Tűzvédelem:  

polc tárolt áruk legfelső szintje és a lámpatest között az 1 méter tűztávolság 
biztosított 

igen   /   nem 

vészkijárat és menekülési útvonalak ki van jelölve, táblázva igen   /   nem 

vészkijárat megközelíthető igen   /   nem 

vészkijárat és a menekülési út szabadon van hagyva igen   /   nem 
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tűzoltó és tűzvédelmi eszközök biztosítottak-e igen   /   nem 

 

A kiemelt válaszlehetőségek esetén a munkabiztonság és egészségvédelem megfelelően 
kialakított, míg a többi esetben feltárható az adott terület hiányossága. 
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4. számú melléklet: Balesetek megelőzése érdekében betartandó fontos előírások 
targoncavezetők részére 

A targonca vezetésekor 
legyünk egészségesek – 
és ne legyünk 
kábítószer vagy alkohol 
– hatása alatt. 
 

 
 
TILOS 
olyan 
targoncát 
üzemeltet
ni, 
amelynek 
működése 
nem 
biztonságo
s. 
 

Mielőtt elindulnánk, 
állítsuk a kezelő 
elemeket előírásos 
helyzetbe! 

 

Kapcsoljuk be 
előírásosan a 
biztonsági 
övet! 
 

TILOS bárkinek 
megengedni, hogy a 
villán vagy a raklapon 
utazzon. 

 

 
Targonca elhagyásakor a kéziféket 
behúzott állapotban rögzíteni kell, az 
indítókulcsot ki kell szedni és azt a 
targoncavezetőnek magával kell vinnie. 
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Csak megengedett helyen 
parkoljunk. Tilos parkolni bejárat 
előtt, tűzoltó és elektromos 
berendezések előtt, éghető anyag, 
tároló közelében. 

 

Tilos a gépet nem rendeltetésszerűen 
használni. 

 

 
 
Tilos a megdöntött rakományt felemelni! 

 

 
 
Tilos felemelt 
rakományt 
előre dönteni. 
 

 
Tilos olyan rögzítetlen rakományt 
felvenni, amely meghaladja a hátsó 
támasztoldat magasságát. 

 

 
Csak stabil rakományt 
kezeljünk. 
 

Tilos bárkinek megengedni, hogy a felemelt 
teher alatt elmenjen, illetve ott tartózkodjon. 

Tilos elindulni, ha valaki a targonca közelében 
tartózkodik. 
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Vigyázzunk ha a villa túl nyúlik a rakományon. 

 

 
Mindig maradjunk a névleges teherbíráson. 
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Tilos sérült raklapon szállítani! 

 

Tartsunk be minden közlekedési előírást és jelzőtáblát, 
illetve jelzést! 

 
 
Tilos bárkinek megengedni, hogy a targoncán 
utazzon! 

 

 
Tilos bárkinek megengedni, hogy a rakományt tartsa! 

 

 
 
Mindig ellenőrizzük a felső szabad magasságot! 

 

 
 
Sötét, félhomályos helyen, mindig kapcsoljuk be a 
világítást! 

 
 
Tilos a targoncával vagánykodni, 
kaszkadőrmutatványokat bemutatni, és 
versenyezni! 

 
Mindig hagyjuk meg az ellensúlynak a kilengési helyet! 
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5. számú melléklet: Veszélyességi piktogramok a CLP szerint, kivonatolás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H-számok és mondatok listája 
 
H224   Rendkívül tűzveszélyes 
folyadék és gőz. 
H225   Fokozottan 
tűzveszélyes folyadék és gőz. 
H226  Tűzveszélyes folyadék 
és gőz. 
H228  Tűzveszélyes szilárd 
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anyag. 
H301   Lenyelve mérgező. 
H302   Lenyelve ártalmas. 
H304   Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. 
H311   Bőrrel érintkezve mérgező. 
H312   Bőrrel érintkezve ártalmas. 
H314   Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. 
H315   Bőrirritáló hatású. 
H317   Allergiás bőrreakciót válthat ki. 
H319   Súlyos szemirritációt okoz. 
H332   Belélegezve ártalmas. 
H335   Légúti irritációt okozhat. 
H336   Álmosságot vagy szédülést okozhat. 
H340   Genetikai károsodást okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 
  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H350   Rákot okozhat < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, 
  hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H351   Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően 
  bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >. 
H360d   Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. 
H361f   Feltehetően károsítja a termékenységet. 
H361fd   Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket 
H372   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 
  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > 
  károsítja a szerveket < vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 
H373   Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, 
  ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >  
  károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >. 
H400   Nagyon mérgező a vízi élővilágra. 
H410   Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
H411   Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
 
 
P-számok és mondatok listája 
 
P201     Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat. 
P202   Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta 
   és meg nem értette. 
P210    Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. 
P233    Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P240    A 
tárolóedényt és a fogadóedényt le kell 
földelni/át kell kötni. 
P241   
 Robbanásbiztos 
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elektromos/szellőztető/világító/…/berendezés használandó. 
P261    Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. 
P271    Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. 
P273    Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P280   Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P301+P310  LENYELÉS ESETÉN: 
   azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P302+P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P303+P352   HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. 
P303+P361+P353  HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal 
   el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. 
P304+P340   BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan 
   nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. 
P305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
   Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
   Az öblítés folytatása. 
P308+P311   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: 
   forduljon TOXIKOLÓGIAI  KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. 
P308+P313   Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P312    Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P331    TILOS hánytatni. 
P332+P313   Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
P333+P311   Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 
   forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P337+P311   Ha a szemirritáció nem múlik el: 
   forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. 
P362    A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni. 
P370+P378   Tűz esetén: az oltáshoz …használandó. 
P391    A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. 
P403+P233   Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. 
P403+P235   Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. 
P405    Elzárva tárolandó. 
P501    A tartalom/edény elhelyezése hulladékként:  
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6. számú melléklet: ADR bárcák és jelentésük 
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7. sz. melléklet: Telephelyi közlekedés és rakodás, valamint a közúti közlekedés szabályai és 
veszélyei 

Az ágazatokban jelentős logisztikai tevékenység folyik az áru szállítása, rakodása és tárolása 
kapcsán. A logisztikai munkafolyamatok során a munkavállalók jelentős mennyiségű 
veszélyforrással találkoznak.  

Ilyen veszélyforrások lehetnek: 

• Gyalogos közlekedés (elesés, elbotlás, elütés veszélye) 
• Gépjármű közlekedés (más járművel történő ütközés, felborulás veszélye) 
• Targonca közlekedés (emelési folyamatok, felborulás, más járművel ütközés veszélye) 

A fentiek miatt nagyon fontos a telephelyen a megfelelő rakodási és közlekedési rend 
kialakítása, valamint a közlekedés, illetve a rakodás céljára szolgáló területek megfelelő 
kijelölése és felfestése.  

Gyalogos közlekedés szabályai: 

• Mindig a kijelölt gyalogos útvonalakat használjuk közlekedés céljából. 
• Azoknál a kapuknál, ahol targoncák vagy más járművek kihajtására lehet számítani ott 

minden esetben fokozott figyelemmel közlekedjünk.  
• minden esetben törekedjünk arra, hogy jól láthatóak legyünk.  
• Az úttesten történő átkelésnél fordítsunk fokozott figyelmet az ott közlekedő 

járműforgalomra és amennyiben van, akkor a kijelölt gyalogosátkelőt használjuk.  
• Ne lépjünk az úttestre takarásból megfelelő körültekintés nélkül. 

Gyalogos közlekedés veszélyei: 

• A szabadtéri munkaterületeken az esetleges egyenetlen, gödrös útfelületek miatt nagy 
az elesés, elbotlás veszélye 

• Hideg időjárásban a lehullott csapadék, vagy kiömlött folyadék lefagyhat és a 
járófelület csúszóssá válhat. 

• Az épületek belső tereiben az átjárók és kapuk esetében az ott lévő küszöbök és a 
járófelületen lévő szintkülönbségek, lejtők okozhatnak elesési, illetve elbotlási 
veszélyt, valamint számíthatunk itt is kiömlött folyadékokra, mely az elcsúszás 
veszélyét hordozza magában. 

• Járművekkel történő 
ütközés veszélye áll fenn 
nem csak a szabadtéri 
rakodási területeken, de a 
raktározási területeken is 
az ott közlekedő 
emelőgépek miatt. 

A közlekedési utak kialakításánál 
minden esetben lényeges 
szempont az azon egy időben 
közlekedő járművek száma és 
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méret, illetve, hogy a gyalogosok közlekedésére szánt terület ettől fizikálisan elkülönített vagy 
sem. A legideálisabb eset, amikor a járműközlekedés és a gyalogos közlekedés fizikális 
akadállyal (korlát, fal stb.) elválasztott egymástól, hiszen ebben az esetben a járművek még 
ideiglenesen sem tudnak ráhajtani a gyalogútra, illetve a gyalogosok sem tudnak belépni az 
éppen arra közlekedő gépjármű elé.  

 

 

Rakodási területek:  

Az ilyen területeken jól láthatóan legyen kijelölve a rakodási hely és pontosan legyen 
meghatározva, hogy a rakodógép a gépkocsi rakfelületét melyik oldalán és milyen irányból 
közelíti meg, fel, illetve lerakodás céljából. A legbiztonságosabb rakodóhelyek ilyen 
szempontból a kiépített rakodórámpák, hiszen itt kis valószínűséggel találkozik a gyalogos és 
rakodógépes forgalom egymással, valamint a rakodási folyamatot nem veszélyeztetik az ott 
közlekedő más járművek. A rakodórámpák környezetében minden nemű gyalogosforgalmat 
meg kell tiltani, a kijelölt gyalogutakat ezeken a helyeken nem szabad átvezetni.  

Telephelyi gépjárműforgalom: 

A logisztikai folyamatok során az áruk nagy százalékának szállítása közúti gépjárművekkel, 
azon belül tehergépkocsikkal történik. Ezek között a kis áruszállító furgonoktól a nyerges 
szerelvényekig minden féle tehergépkocsi megtalálható.  

A tehergépkocsi legnagyobb veszélyét a méretéből adódóan a gépkocsivezető szabad kilátását 
akadályozó holtterek okozzák.  
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A gépkocsivezető a vezetőülésben ülve ezeket a területeket nem látja szabad szemmel és 
tükrökkel is nehéz azok megfelelő lefedése. Az modern tehergépkocsiknál (jellemzően nyerges 
vontatóknál) már kamerákat és érzékelőket telepítenek a holtterek figyelésére és így a 
gépkocsivezető biztonságosan tud szűk és forgalmas helyeken is manőverezni elütés vagy 
ütközés veszélye nélkül. 

A telephelyi közlekedés rendjének kialakítása során alkalmazzuk a hatályos KRESZ előírásait, 
mivel azok nemzetköziek és így a külföldi szállítóknak sem kell egy számukra idegen rendszert 
megtanulni és esetleges bonyolultsága vagy félreérthetősége miatt balesetet okozni vagy 
elszenvedni. A sebességhatárt megállapításánál minden esetben a közlekedési utak 
szélessége, hossza és az azon egy időben közlekedő gépjárművek és gyalogosok száma alapján 
kell meghatározni, figyelembe véve, hogy a sebesség nagyságával hatványozottan növekszik a 
jármű megállításához szükséges fékút hossza. 

Telephelyi targonca forgalom: 

A telephelyeken nem csak tehergépkocsik, hanem targoncák is közlekedhetnek, melyek kül- 
és beltéri területeken egyaránt végeznek munkát. A targoncák alkalmasak viszonylag 
nagytömegű terhek emelésére és rövidtávon történő szállítására. Nagyon fontos, hogy a 
targoncavezető minden esetben betartsa a vonatkozó biztonsági előírásokat és a közlekedés 
során betartandó szabályokat. 

 

Targoncákra vonatkozó 
biztonsági és közlekedési 
szabályok: 

• A targoncával épületen 
belül a megengedett 
sebesség max. 5 km/h, 
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külső területen max. 15 km/ lehet. Tolatásban pedig maximálisan a 4 km/h érheti el. 
• Kapuknál, átjáróknál és beláthatatlan kereszteződéseknél, illetve sarkoknál adjon 

hangjelzést. 
• Személyek felett terhet átemelni tilos! 
• Személyek megfelelő segédeszköz nélküli emelése tilos! (Megfelelő segédeszköz: 

minősített személyemelő ketrec) 
• Az szállítandó áru megközelítése és felvétele során adjon hangjelzést, amennyiben a 

munkavégzési térben emberek, vagy más járművek tartózkodnak. 
• A teher emelése, illetve lerakása során minden esetben tartson megfelelő biztonsági 

távolságot a környezetében tartózkodó személyektől (min. 5 méter). Szükség esetén 
szólítsa fel az ott tartózkodókat a terület elhagyására. 

• Ne hajtson be olyan területekre ahol nem engedélyezett a közlekedése vagy ahol 
közlekedésével másokat közvetlenül veszélyeztetne és van másik szállítási útvonal. 

• Amennyiben a kialakított rakodóhely és közlekedési út közvetlenül egymás mellett 
van, abban az esetben a rakodási folyamat végzése során fokozott figyelmet fordítson 
az ott közlekedő járművekre és gyalogosokra is. 

• Amennyiben a szállított teher mérete miatt a vezető kilátása előre akadályozva van, 
abban az esetben tolatva kell szállítania a fent jelzett sebességhatár betartásával. 

• Ne emeljen és szállítson olyan terhet, melynek raklapja sérült, törött vagy a rakomány 
leborulásától lehet tartani. 

• Tolatást megelőzően minden estben győződjön meg arról, biztonságosan 
végrehajtható-e és nem tartózkodnak mögötte személyek, járművek, vagy más 
akadályozó tényezők. 

• Tolatás közben a targonca a tolatás teljes időtartama alatt adjon hangjelzést. 
 

 A közúti közlekedés veszélyei és szabályai 

A logisztikai folyamatok során nem csak a telephelyen belüli, hanem az azon kívüli gépjármű 
közlekedés is számtalan veszélyt rejt magában, ezért nagyon fontos a megfelelő szabálykövető 
magatartás és fokozott figyelem tanúsítása. 

Közúti veszélyforrások: 

• Nagymértékű gépjárműforgalom a közutakon 
• Gyakorlatlan 

gépkocsivezetők 
• Túlzottan meleg vagy 

hideg időjárás 
• Az úttest hibái, 

egyenetlenségei 
• Úttestre beszaladó vad és 

háziállatok 
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• Úttesten közlekedő kerékpáros és gyalogosforgalom 
• Csapadékos időjárás (hó, jég, eső, köd) 
• Éjszakai vezetés 
• Műszaki hibák 

Jól láthatóan a közúti közlekedés során a gépkocsivezető egy komplex veszélymátrixnak van 
kitéve, mely igen jelentősen növeli a munkavégzés baleseti kockázatát. 

A közúti közlekedés során betartandó legfontosabb szabályok: 

Természetesen minden szabály betartása fontos a közúton történő közlekedés során, azonban 
vannak olyan előírások melyek betartása esetén a baleseti kockázat jelentősen csökkenthető. 

A közúti közlekedést jelenleg Magyarországon a többször módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM 
együttes rendelet (a közúti közlekedés szabályairól) szabályozza. Azonban ezen felül vannak 
olyan íratlan szabályok, melyek betartása is szükséges a biztonságos közúti közlekedéshez, 
ezeket összefoglaló néven vezetés technikának hívjuk. Ebbe tartoznak azok a manőverek, 
fékezési módok, prevenciók, melyek egy-egy közlekedési veszélyhelyzet kialakulása esetén az 
életünket és testi épségünket menthetik meg. 

• Minden esetben csatoljuk be a biztonsági övet! 
• Az elindulás előtt ellenőrizzük a rakomány megfelelő rögzítettségét és stabilitását, 

esetleges szóródása esetén gondoskodjunk a letakarásáról. (Figyelem! A rakomány 
megfelelő rögzítése a rakodófelületről történő leesésének megakadályozása a 
gépkocsivezető feladata a vonatkozó KRESZ előírások alapján) 

• Elindulás előtt ellenőrizzük a gépkocsi világító és jelzőberendezéseinek 
működőképességét. 

• Az elindulás után, még a telephelyen belül tartsunk kissebességű fékpróbát. 
• Minden esetben fokozott figyelemmel kapcsolódjunk be a közúti járműforgalomba 

(parkolóból, telephelyről kihajtás stb.) 
• Az AETR egyezmény hatálya alá tartozó gépjárművet vezetők minden esetben tartsák 

be a vezetési és pihenő időket. 
• Igyekezzünk minden közlekedési konfliktusban megőrizni a nyugalmunkat. 
• NE LÉPJÜK ÁT A MEGENGEDETT SEBESSÉGHATÁROKAT!!! 
• Ne tegyünk hirtelen vagy félreérthető manővereket, kormánymozdulatokat, illetőleg 

ne adjunk ilyen jelzést 
sem. Minden esetben 
időben jelezzük az 
irányváltoztatási 
szándékunkat. (lakott 
területen belül legalább 30 
méterrel, lakott területen 
kívül legalább 50 méterrel, 
autóúton és autópályán 
pedig legalább 100 
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méterrel az irányváltoztatást megelőzően.) 
• Minden esetben tervezzük és ismerjük a pontos útvonalat vagy használjunk a 

tájékozódásunkat segítő eszközt (pl: GPS navigáció). 
• TILTOTT HELYEN NE: 

o parkoljon vagy várakozzon 
o forduljon meg 
o előzzön 

• Készüljünk fel az esetleges forgalmi dugókra úgy, hogy az útvonal ismeretében 
tájékozódjunk az ott állandó jelleggel kialakuló torlódásokról, azok várható mértékéről 
– mennyivel lesz több az utazási idő – és elkerülésének lehetőségéről. 

• Túlzottan meleg vagy havas időjárás esetén készüljünk fel a jelentős folyadékveszteség 
pótlására, melynek hiánya neurológiai problémákat okoz (a stressztűrő képesség 
csökken), illetőleg az esetleges elakadás esetén a melegen tartásunkról is kell 
gondoskodni (meleg takaró stb.). 
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8. számú melléklet: Munkavédelem szempontjából hasznos honlapok és elérhetőségek 
Hasznos honlapok 

• http://www.ommf.gov.hu (A magyar munkavédelmi szakhatóság honlapja) 
• https://osha.europa.eu/hu (Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 

Ügynökség honlapja) 
• https://prod.mszt.hu/hu-hu/ (A Magyar Szabványügyi Testület honlapja) 
• http://oki.antsz.hu (Az Országos Közegészségügyi Intézet honlapja) 
• http://www.okbi.hu (Az Országos Kémiai Biztonsági Igazgatóság honlapja) 
• https://www.nnk.gov.hu (A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapja) 
• https://www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm (A Nemzetközi Munkavédelmi 

Információs Központ honlapja) 
 

A munkavédelmi felügyelőségek területi elérhetőségei: 

A munkavédelmi felügyelőségek a szakhatósági tevékenységen felül szakmai 
segítségnyújtással is foglalkoznak. Telefonon, illetőleg e-mail-ben történő megkeresésnél 
választ adnak a felmerülő munkavédelmi kérdésekre és segítenek a jogszabályok megfelelő 
értelmezésében is. 

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: 06-1-323-3600 
fax: 06-1-323-3602 
E-mail: munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu, 
munkavedelem.munkaugy@mvmu.bfkh.gov.hu 

Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

7621 Pécs, Király u. 46. 
Postacím: 7602 Pécs, Pf. 406/1. 
tel: 06-72-896-040 

http://www.ommf.gov.hu/
https://osha.europa.eu/hu
https://prod.mszt.hu/hu-hu/
http://oki.antsz.hu/
http://www.okbi.hu/
https://www.nnk.gov.hu/
https://www.ilo.org/safework/cis/lang--en/index.htm
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E-mail: pecs.munkaved.munkaugy@baranya.gov.hu 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi 
és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230. 
tel: 06-76-795-725 
fax: 06-76-795-762 
Súlyos munkabaleset bejelentése: 06-30-817-5650 
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu 
 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.  
Postacím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4. 
tel: 06-66-529-440 
fax: 06-66-529-467 
E-mail: bekes-kh-ffo-mv@ommf.gov.hu, bekes-kh-mmszsz@ommf.gov.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.  
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 173.  
tel: 06-46-560-010 
fax: 06-46-562-071 
E-mail: munkaugy-munkavedelem@borsod.gov.hu 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
tel: 06-62-680-540 
fax: 06-62-680-541 
E-mail: mmo@csongrad.gov.hu 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztály; 
Munkavédelmi és Munkaügyi 
Osztály 
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8000 Székesfehérvár, Mátyás király körút 6. 
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 373. 
tel: 06-22-511-000 
fax: 06-22-316-577 
E-mail: ffmv@fejer.gov.hu ffmmo@fejer.gov.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

9028 Győr, Tatai út 3. "D" épület 
Postacím: 9002 Győr, Pf. 23. 
tel: 06-96-795-871 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@gyor.gov.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 
Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 71. 
tel: 06-52-550-176 
fax: 06-52-516-102 
E-mail: munkavedelmiellenorzes.debrecen.jh@hajdu.gov.hu  

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

3300 Eger, Szarvas tér 1.  
Postacím: 3301 Eger, Pf. 133.  
tel: 06-36-511-960 
fax: 06-36-511-971 
E-mail: mmeo@heves.gov.hu 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi 
Osztály 

5000 Szolnok, Kellner Gyula u. 2-4. III. emelet 
Postacím: 5001 Szolnok, Pf. 183. 
tel: 06-56-510-840 
fax: 06-56-510-848 
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E-mail: szolnokjh.mvedmugy@jasz.gov.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási és Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 128. 
tel: 06-34-512-470, 06-34-512-473 
fax: 06-34-512-477 
E-mail: foglalkoztatas.mv@komarom.gov.hu 

Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
3101 Salgótarján, Pf. 10. 
tel: 06-32-520-440 
fax: 06-32-520-449 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@nograd.gov.hu 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi 
Ellenőrzési Osztály 

1135 Budapest, Lehel út 43-47. 
Postacím: 1381 Budapest, Pf: 1265. 
tel: 06-1-236-3900 
fax: 06-1- 236-3999 
E-mail: munkavedelem@pest.gov.hu 
 
Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. 
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 172. 
tel: 06-82-529-697 
fax: 06-82-529-691 
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E-mail: munkavedelem@somogy.gov.hu, munkaugy.vedelem@somogy.gov.hu  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztály 

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 2. 
tel: 06-42-501-800 
fax: 06-42-501-809 
E-mail: munkavedelem.nyiregyhaza@szabolcs.gov.hu 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
Postacím: 7101 Szekszárd, Pf. 470.  
tel: 06-74-529-780 
fax: 06-74-528-127  
E-mail: mmo@tolna.gov.hu 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási 
és Társadalombiztosítási Főosztály; Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

9700 Szombathely, Hargita u. 31.  
Postacím: 9701 Szombathely, Pf. 243. 
tel: 06-94-522-610 
fax: 06-94-500-795 
E-mail: munkavedelem.munkaugy@vas.gov.hu 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály; Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 3. 
Postacím: 8210 Veszprém, Pf: 1020 
Tel: 06-88-885-940 
Fax: 06-88-550-842 
E-mail: veszprem.munkavedelem@veszprem.gov.hu 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási, 
Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály; 
Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 
42-44. 
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Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf. 266. 
tel: 06-92-549-374 
fax: 06-92-549-276 
E-mail: munkavedelem@zala.gov.hu 

Munkaegészségügyi hatósági elérhetőségek: 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügy Főosztály 

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

Telefon: +36 1 459 3050 

E-mail: omfi.titkarsag@nnk.gov.hu 

Munkavédelmi szakmai kiadványok: 

A GINOP 5.3.4-16 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” projekt keretében 
megvalósított szakmai kiadványok 

• GINOP-5.3.4-16-2016-00006  „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az 
építőiparban” (https://www.nincsbaleset.hu/dokumentumok)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00009 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
bányászatban és kőfejtés ágazatban” (http://ginop.banyasz.hu/index.php/letoltesek)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „A munkahelyi egészség és biztonság erősítése a textília, 
ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli gyártása ágazatban” 
(http://safeinwork.hu/assets/images/konnyuipari_tananyag.pdf)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00011 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az 
oktatási ágazatban projekt” (https://oktatasbiztonsag.hu/szakmai-
anyagok/kiadvanyok/)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00012 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
gumiipari ágazatban projekt” (https://gumiiparibiztonsag.hu/szakmai-
anyagok/kiadvanyok/)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00013 „Legfőbb érték az ember - munkavédelem a számítógép, 
elektronikai, optikai termék gyártása ágazatban” 

mailto:munkavedelem@zala.gov.hu
https://www.nincsbaleset.hu/dokumentumok
http://ginop.banyasz.hu/index.php/letoltesek
http://safeinwork.hu/assets/images/konnyuipari_tananyag.pdf
https://oktatasbiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
https://oktatasbiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
https://gumiiparibiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
https://gumiiparibiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
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(http://www.liganet.hu/page/420/html/munkavedelem-a-szamitogep-elektronikai-
optikai-termek-gyartasa-agazatban.html)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00014 „Legfőbb érték az ember - munkavédelem a villamos 
berendezés gyártása ágazatban” 
(http://www.liganet.hu/page/421/html/munkavedelem-a-villamos-berendezes-
gyartasa-agazatban.html)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00015 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
szállítási ágazatban” (http://szallitasbiztonsag.hu/szakmai-anyagok)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00022 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
nagykereskedelmi ágazatban” (www.nagykerbiztonsag.hu)  

• GINOP-5.3.4-16-2016-00025 „NEMES A CÉL —  Közös érdekünk a munkabiztonság!” 
(www.nemesacel.com)  

• GINOP-5.3.4-16-2017-00028 „ A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
kiskereskedelmi ágazatban” (https://kiskerbiztonsag.hu/szakmai-
anyagok/kiadvanyok/)  

• GINOP-5.3.4-16-2017-00029 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése a 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágazatban” (http://biztonsagosvendeglatas.hu/)  

• GINOP-5.3.4-16-2017-00030 „Komplex munkahelyi egészség- és biztonságfejlesztési 
program a mezőgazdasági ágazatban” (http://medosz.hu/)  

• GINOP-5.3.4-16-2017-00031 „Legfőbb érték az ember - munkavédelem a vízellátás, 
szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 
ágazatban” (http://www.liganet.hu/page/437/html/munkavedelem-a-vizellatas-
szennyviz-gyooojtese-kezelese-hulladekgazdalkodas-szennyezooodesmentesites-
agazatban.html) 

A TÁMOP 2.4.8-12 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés 
fejlesztése” projekt keretében megvalósított szakmai kiadványok 
(http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=507#tamop)  

• „Munkabalesetek bekövetkezése és pszichikai megterhelés kapcsolata, munkabaleset 
bekövetkezésére gyakorolt hatása” tárgyú tanulmány 

• „Munkavédelmi stratégiák összehasonlító elemzése, kutatás” 
• Deréktáji gerincbetegségek rehabilitációja 
• Hasi sérv 
• Munkahelyi depresszió 
• Munkaképességi Index 

felmérés 
• Sérülékeny csoportba 

tartozó munkavállalók 
munkahelyi egészségének 
védelme I. 

• Sérülékeny csoportba 
tartozó munkavállalók 
munkahelyi egészségének 
védelme II. 

http://www.liganet.hu/page/420/html/munkavedelem-a-szamitogep-elektronikai-optikai-termek-gyartasa-agazatban.html
http://www.liganet.hu/page/420/html/munkavedelem-a-szamitogep-elektronikai-optikai-termek-gyartasa-agazatban.html
http://www.liganet.hu/page/421/html/munkavedelem-a-villamos-berendezes-gyartasa-agazatban.html
http://www.liganet.hu/page/421/html/munkavedelem-a-villamos-berendezes-gyartasa-agazatban.html
http://szallitasbiztonsag.hu/szakmai-anyagok
http://www.nagykerbiztonsag.hu/
http://www.nemesacel.com/
https://kiskerbiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
https://kiskerbiztonsag.hu/szakmai-anyagok/kiadvanyok/
http://biztonsagosvendeglatas.hu/
http://medosz.hu/
http://www.liganet.hu/page/437/html/munkavedelem-a-vizellatas-szennyviz-gyooojtese-kezelese-hulladekgazdalkodas-szennyezooodesmentesites-agazatban.html
http://www.liganet.hu/page/437/html/munkavedelem-a-vizellatas-szennyviz-gyooojtese-kezelese-hulladekgazdalkodas-szennyezooodesmentesites-agazatban.html
http://www.liganet.hu/page/437/html/munkavedelem-a-vizellatas-szennyviz-gyooojtese-kezelese-hulladekgazdalkodas-szennyezooodesmentesites-agazatban.html
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=507#tamop
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• A szállítmányozási, raktározási, anyagmozgatási munkafolyamatok főbb 
veszélyforrásai 

• A mezőgazdaság, állattenyésztés és az élelmiszer-feldolgozás főbb munka-
egészségügyi veszélyforrásai 

• Villamossággal kapcsolatban bekövetkezett munkabalesetek 
• Sérülékeny munkavállalói csoportok I. 
• Sérülékeny munkavállalói csoportok II. 
• Gördülő állványok mozgatása villamos szabadvezetékek közelében 
• Emelőgép kezelői jogosultságok 
• Az egészségügyi ágazatban dolgozó munkavállalók egészségét és biztonságát 

veszélyeztető munkahelyi kockázatok 
• Emelőgépek biztonságos használata 
• Képernyős munkahelyen dolgozók egészségének védelme 
• Az építőipar és az építőanyag ipar főbb munkaegészségügyi és munkabiztonsági 

kérdései 
• A szállítás raktározás baleseti veszélyforrásai 
• Raktározási munkák, kézi anyagmozgatás 
• A mezőgazdasági munkák főbb veszélyforrásai 
• Kémiai és biológiai veszélyek az élelmiszer feldolgozásban 
• Az állattenyésztés, állattartás munkavédelmi vonatkozásai 
• Miért kell csökkenteni a zajexpozíciót? 
• Az egyéni védőeszközök kiválasztásának gyakorlata 
• Összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezéseknél 
• Az építőipar és az építőanyag ipar főbb munkaegészségügyi kérdései 
• Főbb veszélyforrások az építőiparban 
• Munkavédelmi tananyagok (2013) 

Ezeken felül más munkabiztonsági és munkaegészségügyi kiadványokat is találhatunk az 
alábbi honlapon: 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=507  

  

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=507
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9. számú melléklet: Jó gyakorlat az egészségmegőrzésre „STEP – Tégy egy lépést az 
egészségedért” c. jó gyakorlat bemutatása 

 

egészséges táplálkozás 

1. Aktív mozgás 

2. dohányzás visszaszorítása 
3. szűrővizsgálatok 

10. számú melléklet: Az egyéni 
védőeszközök kategóriái és azok 
védelmi képessége 
 
I. Kategória. Amelyeknél a gyártó 
vélelmezheti, hogy a felhasználó 
képes az adott védőeszköz 
védelmi szintjét elegendő 
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biztonsággal megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben megállapítani, és azt 
az előbbiek alapján megfelelően használni.  
E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi hatások 
ellen biztosítanak védelmet:  

a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);  
b) gyengén agresszív hatású tisztító-, illetve karbantartószerek, melyek hatása 
minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen 
védelmet nyújtó kesztyű);  
c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése során felmerülő 
kockázatok, amelyek egyidejűleg nem teszik ki a felhasználót veszélyes behatásnak 
(pl. kesztyű, kötény);  
d) nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, 
időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);  
e) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, 
nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű 
fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők);  
f) napsugárzás (pl. napszemüveg).  

 
II. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a 3. 
kategóriába. Az egyes és hármas kategóriák tartalmát megvizsgálva ebbe a kategóriába az 
alábbi egyéni védőeszközök sorolhatók be:  

a) lábvédelmet szolgáló egyéni védőeszközök  
b) védőlábbeli  
c) biztonsági lábbeli  
d) orrmerevítő nélküli lábbeli  
e) arcvédők  
f) védősisakok  
g) szemvédők  
h) hallásvédő eszközök (mindegyik, amelyiket a fülbe, vagy a fülre kell helyezni),  
i) védőruházat, mely speciális használatra került megtervezésre (vágásálló, jól 
láthatóságot biztosító ruházat)  
j) kéz és karok védelmét szolgáló, biztosító védőkesztyűk (idetartoznak a vágásálló 
védőkesztyű, rezgés elleni védelmet nyújtó védőkesztyű tagjai is)  

 
III. kategória. Mindazok 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. E szerint a 3. 
kategóriába kizárólag az alábbi 
védőeszközök sorolhatók:  

a) a szűrőtípusú 
légzésvédőeszközök, 
amelyek a szilárd 
anyagok, illetve 
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folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású 
gázok ellen védenek;  
b) a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédőeszközök, beleértve a 
búvárkészülékeket is;  
c) amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű 
védelmet biztosítanak;  
d) amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő 
értéke eléri vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő 
klímaviszonyok vannak jelen, függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy 
nagyobb méretű olvadt anyagok fröccsenésének veszélye fennáll-e vagy nem;  
e) a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50 °C 
alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak;  
f) amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;  
g) amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet 
biztosítanak, a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett 
tevékenységnél, illetve a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést 
szolgálják. 
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11. számú melléklet: A védőeszköz juttatási rend példája, főbb szempontok. Az egyéni 
védőeszközök kiadásáról és visszavételéről vezetett átadás-átvételi formanyomtatvány, az 
egyéni védőeszközökön szereplő piktogramok magyarázatai 
 

 MUNKAKÖR 
 

TARGONCAKEZELŐ (VEZETŐ) 

TEVÉKENY-SÉG 
MEGNEV-EZÉSE 

A VÉDELEM 
IRÁNYA 

VÉDŐ-ESZKÖZ 
MEGNE-VEZÉSE 

VÉDŐ-ESZKÖZ 
KATEGÓ-
RIÁJA 

VÉDŐ-ESZKÖZRE 
VONATKOZÓ SZABVÁNY 
SZÁMA 

VÉDELMI SZINT 
VÉDELMI 
KÉPESSÉG MEG-
HATÁRO-ZÁSA 

EGYÉB JELLEMZŐK 

AN
YA

GM
O

ZG
AT

ÁS
 G

ÁZ
Ü

ZE
M

Ű
, E

M
EL

Ő
-V

IL
LÁ

S 
TA

RG
O

N
CÁ

VA
L 

FEJ-VÉDELEM 
IPARI VÉDŐSISAK  

MSA V-Gard 500 
2 MSZ EN 397 

 

LD: ütőhatás elleni és 
erős oldalirányú 
nyomóhatás elleni 
védelem, -30oC-ig 
haszn. 

SZEM-
VÉDELEM 

VÉDŐ-SZEMÜVEG 
PULASAFE-XC TSR 

PULSAFE XC I/O 

2 MSZ EN 166 MSZ EN 172 

 

5-1,1 I/O EZÜST 

mechanikai hatások 
és UV sugárzás, 
valamint káprázás 
ellen 

TEST 
VÉDELEM 

TÉLIESÍTETT 
VÉDŐKABÁT 

2 

MSZ EN 343 

MSZ EN 342 

MSZ EN 14058  

alkalomszerű 
használat, hideg 
elleni védelem 

ESŐKABÁT 

típus: SOS 
1 

MSZ EN 343 

MSZ EN 14360 
 

alkalomszerű 
használat, eső elleni 
védelem 

JÓL LÁTHATÓSÁG  
MELLÉNY 

1 MSZ EN 471:2003 

 

alkalomszerű 
használat, a NAPPALI 
és az ÉJSZAKAI jól-
láthatóságot 
biztosítja 
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KÉZ-VÉDELEM 

VÉDŐKESZTYŰ 

(MECHANIKAI) 

SOFRAF TECKTRIL WF 

2 MSZ EN 420 MSZ EN 388 
 

3122 

kopásálló szintetikus 
bőr, rugalmas, 
vékony poliészter 
kézhát, elasztikus 
mandzsetta 

TÉLIESÍTETT 
VÉDŐKESZTYŰ 

2 MSZ EN 420 MSZ EN 511 

 

alkalomszerű 
használat, hideg 
elleni védelem 

LÁB-VÉDELEM 

BIZTONSÁGI LÁBBELI  

BAC0U 716  

200J orrmerevítő 

2 
MSZ EN ISO 20344  

MSZ EN ISO 20345 
 

S3 

 
Átadás-átvételi formanyomtatvány 
 

MUNKÁLTATÓ NEVE  
CÍME  

TELEPHELY  

MUNKAVÁLLALÓ NEVE  

MUNKAKÖR/FOGLALKOZÁS  

 
Kijelentem, hogy az alább felsorolt egyéni védőeszközöket átvettem, azok használati módját és a 
használat szabályait megismertem és tudomásul vettem.  
Tudomásul veszem, hogy a munkám során az engem érő veszélyforrások, munkahelyi ártalmak elleni 
védekezés céljából köteles vagyok rendeltetés-szerűen használni és az elhasználódás következtében a 
cseréjüket kezdeményezni.  
Tudomásul veszem, hogy az egyszer használatos védőeszközöket a használat után lecserélem, azokat 
újból nem használom fel.  
 
 

SSZ. VÉDŐESZKÖZ 
MEGNEVEZÉSE 

SZABVÁNY 
SZÁMA 

JELLEGE ÚJ JELLEGE 
CSERE 

ÁTVÉTEL 
IDEJE 

DOLGOZÓ 
ALÁÍRÁSA 
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Jelmagyarázat  
Egyéni védőeszközök védelmi képességére utaló piktogramok és EN vizsgálati szabályok 
 

  EN 388 Mechanikai kockázatok elleni védelem 

  EN 1082 Vágás (kések) elleni védelem 

 
 EN 407 Termikus veszélyek elleni védelem (hő és/vagy tűz) 

 
 EN 533 Korlátozott hő és láng elleni védelem 

  EN 374 Vegyi anyagokkal szembeni teljes értékű védelem 

 
 EN 374 Vegyi anyagokkal szembeni egyszerű védelem 

  EN 511 Hidegártalmak elleni védelem 

  EN 374 Mikroorganizmusok, bakteriológiai fertőzés elleni védelem 

 
 

 

EN 421 Ionizációs sugárzás és radioaktív szennyeződés elleni védelem 

 
 EN 60903 Villamos feszültség elleni védelem 

  
EN 1149 Statikus elektromossággal szembeni védelem 
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 prEN 13034 Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelem 

  prEN 13982 Veszélyes szilárd részecskék elleni védelem 

 
 EN 14605 Védőruházat folyékony vegyszerek ellen 

  EN 1073 
Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, nem szellőztetett 
védőruházat 

   Csúszás elleni védelem 

   A szem védelme 

   Zajhatások elleni védelem 

   Légzésvédelem 

   Ívhegesztésnél keletkező sugárzás elleni védelem 

   Eső elleni védelem 

   Szél elleni védelem 

   Jól láthatóságot biztosító termék 

 
  Higiénés eszköz 

   Érintkezés élelmiszerrel 

  EN 381.4 Védelem kézi vezérlésű láncfűrésszel végzett munkához 
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  Lezuhanás elleni védelem 

 
  Hőálló talpú lábbeli 

 
  Olajálló talpú lábbeli 

 
  Zuhanó tárgyak elleni védelem 

 
  Talpátszúrás elleni védelem 

   Lábfej védelme 

 
  Elcsúszás elleni védelem 

 
  Energiaelnyelő sarok 

   Hőmérsékleti tartományok jelzése 

   Átázás elleni védelem jelzése %-ban 

 
  Felhasználási idő jelzése 

   Információk jelzése (EN 420) 

  EN 659 Tűzoltó kesztyűk 

  EN 10819 Rezgéssel szembeni védelmet biztosító kesztyűk 

  EN 455 Egyszer használatos vizsgáló kesztyűk 

 
Fejvédelem EN 397, EN 812 

+yy ºC

-xx ºC

<XX %
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Szem- és arcvédelem EN 166, EN 175, EN 379, EN 1731, EN 169, EN 170, EN 171, EN 172 

Hallásvédelem EN 352 

Légzésvédelem EN 136, EN 405, EN 140, EN 141, EN 143, EN 149, EN 137, EN 371, EN 402, 
EN 1146, EN 12942 

Kézvédelem EN 388, EN 374, EN 407, EN 511, EN 659, EN 60903, EN 421, EN 455, EN 
1082 

Védőruházat EN 340, EN 368, EN 369, EN 343, EN 471, EN 470, EN 531, EN 1149-1, EN 
468, EN 463, EN 1073-2, EN 14126 

Lábvédelem EN 345, EN 346, EN 347, EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 

 
 
12. számú melléklet: képernyős munkahelyek, tornagyakorlatok és stresszmentesítés 
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A képernyős munkavégzés főbb egészségkockázati tényezői:  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Látásromlást előidéző tényezők. (rejtett fénytörési hiba, komfortos binokuláris 
látás hiánya) 

• Szemszárasság - Képernyős munkavégzés során könnyedén kialakulhat 
szemszárasság, mivel ilyenkor a munkavégző hosszasan figyeli a képernyő 
adott pontját, például olvas, hunyorít, melynek következtében kevesebbet 
pislog, ami azt eredményezi, hogy elmarad a szem újranedvesítése. 
Továbbiakban kiváltó ok lehet a túlszáraz levegő és/vagy a légkondicionált 
helységben huzamosabb ideig tartózkodás. 

• Szemfáradtság - Hosszasabb képernyős munkavégzés során hunyorítás, 
adott pont figyelése. 

Szemfáradtság és szemszárazság kialakulhat még éjszakai vezetés során is.  

 • Pszichés (mentális) tényezők. (idegi fáradtság, monoton munkavégzés) 

 • Fizikai állapotromlást előidéző tényezők. (pl.: kéz-, kar-, gerincfájdalmak) 

 

 

 

 

 

 

 

Szemtorna: 
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Könnyű irodai gyakorlatok: 

 
Gyakorlat végzésének ideje kb. 5 perc 2-3 óránként 
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13. számú melléklet: Oktatási napló minta és a tudásfelmérés módszerei 
 
Oktatás témaköre: tűzvédelem / munkavédelem / környezetvédelem  

Oktatás jellege: belépés előtti / ismétlődő / pót / rendkívüli Oktatás időpontja: 

Oktatás tárgya: Előzetes munkavédelmi oktatás   Oktatás időtartama: 

Oktatottak:  

Oktatás formája: elméleti / gyakorlati      

Beszámoltatás formája: szóbeli / írásbeli 

Oktató beosztása:      Oktató neve:  

Oktató felsőszintű tűzvédelmi végzettséggel rendelkezik: igen / nem    

Oktató aláírása: …………………………………………… 

Oktatásra kötelezettek 

Beszámoltatás 
eredménye Megjegyzés Név 

(nyomtatott 
betűkkel) 

Munkáltató 
neve 
(nyomtatott 
betűkkel) 

Személyi 
azonosító 
okmány 
száma 

Aláírás 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Tudásfelmérés módszerei 

Fontos kérdés az oktatások 
alkalmával, hogy az egyes 
munkavállalók mennyire értették 
meg a leadott anyagot és 
mennyire tudják majd azt a 
munkavégzés során alkalmazni. 
Ennek felmérésére a 
legegyszerűbb módszer a 
tudásfelmérés. Ismétlődő oktatás 
esetén érdemes az oktatást 
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megelőzően és azt követően is egy – egy tesztet kitöltetni a munkavállalókkal, mert így 
egyszerűen felmérhető, hogy mennyire volt az oktatás hatékony. Rendkívüli oktatás esetén 
(pl. új munkaeszköz üzembe helyezése stb.) elegendő az oktatás végén egy teszt kitöltése, hisz 
nincs előzmény élmény a témával kapcsolatban. Amennyiben a oktatás tárgyát képező 
technológia, gép vagy berendezés veszélyessége azt indokolja, a munkáltató szóbeli vizsgát is 
elrendelhet.  

 

14. számú melléklet: Jó gyakorlat a logisztikában LEAN menedzsment eszközök, pl.: TPM 
munkabiztonsági pillérek 

 

A LEAN megvalósítása öt stratégiai alapelven nyugszik. A vállalati értékteremtés lényege a 
következőképpen ragadható meg: 

1. Érték (value): meghatározni a vállalat által nyújtott értéket 
2. Értékáram (value stream): a legjobb sorrendben felsorakoztatni az értékteremtő 

tevékenységeket  
3. Áramlás (flow): mindenféle megszakítás nélkül elvégezni az értékteremtő 

tevékenységeket 
4. Húzó-elv (pull): csak vevői 

igény alapján cselekedni 
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5. Tökéletesítés, folyamatos fejlesztés (kaizen, continouos improvement):  
mindezeken a folyamatos fejlesztés szellemében javítani. 
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Felesleg a raktár-logisztikai folyamatokban 

 
 
LEAN eszközök: 
 
A TPM 

A TPM egy olyan termelékenység-fejlesztő rendszer, mely a berendezésekhez kapcsolódó 
veszteségforrások visszaszorítására koncentrál. Működése/megvalósítása során számos 
karbantartási elemet alkalmaz - ezért és eredeti megnevezése miatt (Total Productive Mainte-
nance) a területen kevésbé jártas személyek gyakran pusztán karbantartási rendszernek 
hiszik. 
A TPM öt fő területen összehangolt fejlesztésére koncentrál, amelyeket TPM pilléreknek is 
nevezünk 

  

1. Tisztítás és autonóm karbantartás a 
termelés részéről 

2. A karbantartás szakmai 
fejlesztése a hatékonyság és 
célirányosság érdekében 

3. A termelők és karbantartók 
tudásszintjének emelése. 

4. A berendezések 
kihasználtságának folyamatos 
mérése, a veszteség- források 
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Rend/Tisztaság/Fegyelmezettség ...(5 S) 

feltárása és felszámolása érdekében 

5. Megelőzés a berendezések tervezése, 
ill. beszerzése során 

 

 

 

 

 

5S termelékenység fejlesztési (Lean) módszer 

Az 5S lényege, hogy az alapját teremti meg a többi Kaizen tevékenységnek. A dolgozói szinten 
egy olyan kultúrát (viselkedésmódot) és rendszert alakít ki, ami javítja a folyamatok 
áttekinthetőségét, segíti a rend fenntartását és a folyamatokkal kapcsolatos problémák 
feltárását és megoldását. Az 5S megteremti azt a vállalati kultúrát és tevékenység rendszert, 
amelyben az emberek odafigyelnek a munkakörnyezetükre és tudatosan rendben tartják és 
fejlesztik azt. 

 

 

  



 

126 
 

15. számú melléklet: Ágazati hatósági ellenőrzések tapasztalatai, diagramos szemléltetés 

  

2018. évben a munkavédelmi hatósági ellenőrző munka 14 298 munkáltatóra terjedt ki, 
amelynek során az állami tisztviselők ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. 

Az ellenőrzött munkáltatók 72,8%-ánál tapasztaltak munkavédelmi szabálytalanságot, ez az 
arány 4,4%-kal alacsonyabb a 2017. év (77,2%) tapasztaltakhoz képest, azaz a 
munkakörülmények javulása látható. 
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2018. évben a szankcionálás során 401 esetben munkavédelmi, 117 esetben közigazgatási 
bírságot, 32 esetben pedig eljárási bírságot alkalmaztak az állami tisztviselők 
(munkavédelmi bírság 129 236 350 Ft, közigazgatási bírság 2 976 000 Ft és eljárási bírság 2 
370 000Ft összegben). 

Az érdemi munkavédelmi döntések 3 %-a vont maga után pénzbeli szankciót 
(munkavédelmi, eljárási, illetve közigazgatási bírság) 
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16. számú melléklet: Dolgozói viselkedésaudit példák, előtérben a munkavédelmi 
tudatosság 

 

 

EHS kultúra: 

• Írásos dokumentáció (munka- és 
környezetvédelmi plakátok, szlogenek, 
az EHS politika, EHS riportok és 
mutatók) 

• Közös Érték (Vezetői kommunikáció a 
munkabiztonságról, munkavállalók 
reagálása) 

• Dolgozók vélekedése a munkabalesetről 
• Egyéni kockázatvállalás 

EHS kultúra kialakítása: 

1. A biztonságtudatos kultúra 

fejlesztése 

2. Vezetői felelősség 

tudatosítása 

3. Vezetői EHS elkötelezettség 

javítása 

4. Biztonságtudatos irányítás 

módszertana 
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5. EHS kommunikáció 

6. Veszélyfelismerés, veszélykezelés 
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17. számú melléklet: Raktári tároló- és polcrendszerek felülvizsgálata és szemrevételezéses 
ellenőrzési kérdéssor 

A nagymennyiségű raktározott áruk tárolása szempontjából a helykihasználás és az áru 
sérülésének elkerülése érdekében a leghatékonyabb módszer a tároló- és polcrendszerek 
alkalmazása. Azonban méretük és terhelhetőségük jelentősen eltér, mely korlátozza a rajta 
tárolt áruegységek méretét és tömegét. A raktározás során alkalmazott tároló rendszerek 
évenkénti felülvizsgálatát és a vonatkozó szabályokat az MSZ EN 15635 szabvány tartalmazza 
és írja elő. Ennek elvégzésére azért van szükség, hogy megállapítható legyen azok statikai 
szilárdsága és hogy nem szenvedtek olyan sérülést vagy deformitást, mely befolyásolja a 
stabilitásukat és ezzel balesetveszélyt idézzenek elő. A szabványi előírásnak megfelelően a 
felülvizsgálatot kizárólag megfelelő szakképesítéssel és a munkavédelmi hatóság, valamint a 
mérnöki kamara engedélyével rendelkező személy végezheti el. 

Az évenkénti felülvizsgálatok között havi ellenőrzések beiktatása is jelentőséggel bír, hiszen 
ilyen hosszú időszak alatt számtalan olyan deformáció és hiba fordulhat elő, melyek 
nagymértékben csökkentik a biztonságot és egy esetleges baleset vagy káresemény 
bekövetkezésének a valószínűségét fokozzák. 

Ezeknek a havi szemrevételezéses ellenőrzéseknek az elvégzésére bármelyik munkavállaló 
alkalmazható, aki megfelelő fémipari alapismeretekkel rendelkezik, annak érdekében, hogy 
észrevegye például egy kötőelem hiányát, vagy a tároló eszköz bárminemű deformitását.  

A tárolóeszközök havonkénti szemrevételezéses vizsgálata kérdéssor: 

A tároló rendszer leltári száma: A tároló rendszer telepítési helye: 
Kérdések Igen nem nem 

vonatkozik 
1. A tároló rendszer a raktár padlójához 
megfelelően rögzített, nem hiányoznak 
kötőelemek? 

   

2. A tároló rendszer kötési pontjai épek, nem 
deformálódtak? 

   

3. A tároló rendszer kötéspontjain a kötőelemek 
nem hiányosak? 
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4. A tároló rendszer vázszerkezete nem 
deformálódott? 

   

5. Az áruk tárolására szolgáló elemek épek, nem 
deformálódtak? 

   

6. A fém tároló rendszer EPH (egyen potenciál 
hálózat) bekötése megtörtént? 

   

7. A tároló rendszeren jól olvashatóan feltüntetett 
a tároló elemenkénti terhelhetőség?  

   

8. A tároló rendszer beazonosítható. Nyilvántartási 
száma a tároló rendszeren megtalálható és 
olvasható? 

   

9. A korábbi felülvizsgálatot igazoló matrica 
megtalálható, olvasható? 

   

10. A tároló rendszeren az alábbi javítás szükséges: 
11. Egyéb megjegyzések, észrevételek: 
12. Az ellenőrzés időpontja: 
13. Az ellenőrzést végző(k) neve és beosztása: 
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 18. számú melléklet: Raktárakban használt létrák és fellépők felülvizsgálatának elvégzése 
és ellenőrzési kérdéssor 

A raktárakban használt létrákat és fellépőket évenként szerkezeti felülvizsgálatnak kell 
alávetni a vonatkozó jogszabályi előírások alapján. Az előírás nem rendeli szaktevékenységnek 
a felülvizsgálatot, ezért azt „bárki” elvégezheti. Azonban ne bízzuk ennek végrehajtását a 
„takarítónőre”. Mindenképpen egy olyan dolgozó kijelölése az indokolt, aki fémipari és/vagy 
statikai ismeretekkel rendelkezik, hiszen az elvégzéséhez szükséges némi szakismeret is. A 
raktárakban használt létrák és fellépők javarésze ma már fémből készül, a fa létrák és fellépők 
alkalmazása nem jellemző az ágazaton belül, de ennek ellenére előfordulhatnak. 
Mindenképpen fontos, hogy mindenekelőtt egy nyilvántartást (leltár) készítsünk ezekről az 
eszközökről, mely lehetővé teszi azok egyenkénti azonosítását. Ennek érdekében leltári 
számmal kell őket ellátni, melyet az eszközön is el kell helyezni, időtálló és jól olvasható 
módon. A létrákon és fellépőkön el kell helyezni egy arra vonatkozó jelzést is, hogy mikor 
történt az utolsó felülvizsgálat és ennek időpontját a nyilvántartásba is be kell vezetni, hogy a 
ciklikusság az ellenőrzések során fenntartható legyen. 

Fontos megemlíteni, hogy a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok és hibák javítása 
elengedhetetlen a biztonságos munkavégzés feltételeinek fenntartása érdekében és 
ugyanilyen fontos a javíthatatlan, elhasználódott eszközök használatból való azonnali kivonása 
is. 

Az alábbi kérdéslisták a felülvizsgálatok helyes és mindenre kiterjedő elvégzéséhez nyújtanak 
segítséget. 

ALUMINIUM LÉTRA ELLENŐRZÉSI KÉRDÉSLISTA 

A létra leltári száma: A létra használati helye: 
Kérdések igen  nem nem 

vonatkozik 
1. Megfelelő a létra szilárdsága    
2. A fém minden felülete látható    
3. Javításra utaló jelek vannak    
4. A létrafok és létraszár átmenő rögzítése megfelelő?    
5. A létrafokok és a szárak a létramászáshoz szilárdan és 
tartósan rögzítettek? 
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6. A létrafokok deformálódtak?    
7. A szétcsúszás gátló szerkezet lánc, heveder 
megfelelő? 

   

8. A létrafokok mérete min. 21x37 mm?    
9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen elmozdulás 
ellen biztosítottak? 

   

10. Kitoló létra összecsukása akadálymentes?    
11. A használatra vonatkozó előírás megtalálható?    
12. Gyártói jelölés megtalálható?    
13. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése megtalálható?    
14. A létra biztonságos használatra alkalmas?    
15. A létra biztonságos használatra nem alkalmas?    
16. A létrán az alábbi javítás szükséges?    
Egyéb megjegyzés, észrevétel: 
Ellenőrzés időpontja: 
Ellenőrzést végzők neve: 

 

KÉTÁGÚ FALÉTRA ELLENŐRZÉSI KÉRDÉSLISTA 

A létra leltári száma: A létra használati helye: 
Kérdések igen  nem nem vonatkozik 
1. Megfelelő a létra szilárdsága    
2. A fa minden felülete látható    
3. Javításra utaló jelek vannak    
4. A létrafok és létraszár átmenő csapolásánál az 
ékelés megfelelő? 

   

5. A létrafokok és a lépcsők a létramászáshoz 
szilárdan és tartósan rögzítettek? 

   

6. A falépcsők vastagsága minimum 18 mm?    
7. A szétcsúszás gátló szerkezet lánc, heveder 
megfelelő? 

   

8. A létrafokok mérete min.21X37 mm?    
9. A csuklós illesztések, tartóvasak véletlen 
elmozdulás ellen biztosítottak? 
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10. A kétágú létra összecsukása akadálymentes?    
11. A használatra vonatkozó előírás megtalálható?    
12. Gyártói jelölés megtalálható?    
13. Utolsó időszakos ellenőrzés jelölése 
megtalálható? 

   

14. A létra biztonságos használatra alkalmas?    
15. A létra biztonságos használatra nem alkalmas?    
16. A létrán az alábbi javítás szükséges?    
Egyéb megjegyzés, észrevétel: 

Ellenőrzés időpontja: 
Ellenőrzést végzők neve: 
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19. számú melléklet: ISO 45001 szabvány mire szolgál, miben tudja segíteni a munkahelyi 
biztonságot és egészségmegőrzést, előnyei ismérvei 

ISO 45001 munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal foglalkozó nemzetközi szabvány 
(MEBIR)  

Bevezetésével a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint a folyamatos fejlesztés 
a szervezet központi helyére kerül. Az új szabvány alkalmat teremt a szervezetek stratégiai 
irányvonalának és MEB irányítási rendszerének összehangolására. 

A szervezetek felelősek azért, hogy tevékenységük során a lehető legkisebbre csökkentsék 
azoknak a sérüléseknek a kockázatát, amelyek saját munkatársait, vezetőit, szerződéses 
partnereit vagy látogatóit érhetik. 

ISO 45001 bevezetésének hatásai: 

1. Balesetek, számának csökkentése. 
2. Megbetegedések csökkentése. 
3. Jogi eljárási költségek csökkenése, eljárások mérséklődése. 
4. Biztosítási költségek csökkenése. 
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20. számú melléklet: Jó gyakorlat a balesetek megelőzésére. A legmodernebb 
anyagmozgatás és szállítás technológiai újítások (okos alkalmazások) 

Baleset megelőzési folyamatok a logisztikában: 

1. Digitális megoldások 
2. automatizálás 
3. hálózat építés 

Az üzemeltetők egyre gyakrabban döntenek a digitális 
megoldások mellett a költségek csökkentése, a targoncaflotta 
optimális kihasználtsága és a raktári biztonság növelése céljából. 

Raktárirányítási rendszer: 

A kiterjedt funkcionalitással rendelkező raktárirányítási 
rendszer minden, a raktárak működtetéséhez szükséges 
képességgel rendelkezik: az áruátvételtől a készáru 
kiszállításig, a leltározástól a selejtezésig, az elvégzendő 
feladatok kiosztásától a műveletek pontos, visszakereshető 
naplózásáig. 

A raktári műveletek hatékony, gyors és pontos végrehajtását segíti, hogy képes a rendszer az 
online kommunikációra, adatfeldolgozásra azáltal, hogy lehetőség van rádiós (WiFi) hálózaton 
működő mobil adatgyűjtők (PDA-k) használatára. 

A logisztikán belüli automatizálással 
az emberi tényező kiküszöbölésre 
került, mely során csökken a 
balesetek száma. Az automatizálás 
során olyan technológiák alkalmazása 
vált lehetségessé, amely a fokozottan 
veszélyes munkát kiválthatja. 
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