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BEVEZETÉS 
 

A munkahelyi biztonság, -egészségmegőrzésnek kiemelkedő nemzetgazdasági szerepe van 
társadalmunkban. Az értékteremtő emberi tevékenység az emberi társadalom egyik 
legmeghatározóbb, legfontosabb jellemzője. A munkavállalói egészségnek, mint értéknek 
egyre nagyobb szerepet kell tulajdonítani a modern gazdaságok zavartalan működésében. A 
munkahelyi biztonság, munkavállalói egészség megőrzés és fejlesztés megtérülő beruházást 
jelent napjainkban. Elegendő, ha csak a társadalombiztosítási rendszer működésére és ennek 
nehézségeire, kiadásaira, amelyek egyre csak növekednek, gondolunk. Összességében 
kijelenthetjük, hogy a társadalom számára alapvető érték a munkahelyi egészség és a 
munkabiztonság.  
Az állam – a 1993. évi CXIII Törvény a munkavédelemről 14. § (c) pontjának megfelelően („a 
munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen az e törvény céljait is 
szolgáló gazdasági szabályozással, az érdekeltség megteremtésével…”) – gazdaságilag is 
ösztönzi és motiválja a vállalkozásokat, vállalatokat munkavédelmi teljesítményük 
fokozására. A munkaadó szempontjából a munkahelyi egészség és biztonság kérdésköre 
alapvetően a következőképpen jelentkezhet: 
 

1. A balesetek és egészségkárosodások szempontjából megteendő intézkedések 
ráfordításai, költségei. 

 
2. A munkahelyi egészségfejlesztés befektetései, ráfordításai. 

 
3. A bekövetkezett balesetek és egészségkárosodások miatt felmerülő nem tervezett 

költségek, veszteségek. 

 
4. A prevenció, a munkahelyi egészségfejlesztés hatásai a vállalat, vállalkozás 

teljesítményeire. 
 

A munkabalesetekhez kapcsolódó következmények nem tervezhetőek. Ezek lehetnek: 
1. Konkrétan felmerülő költségek. 
 
2. Származhatnak az elmaradt haszonból. 
 
3. Jó hírnév romlásából. 
 
4. Emberi sorsok, tragédiák társadalmi hatása. 
 

Jelentős tényező az is, hogy a munkavállaló egészsége egyben a munkavállalói elégedettség 
fő összetevője is. Később elemezni fogjuk a pszichoszociális kockázatok között, hogy a 
munkavállalói elégedettség egyik fontos eleme a fontosság, hasznosság érzete a 
munkavégzés közben. Minden erőfeszítés, amit a munkaadók tesznek a munkavállalók 
egészségének megőrzése érdekében növeli ebből következően ezt a fajta elégedettség 
érzését a munkavállalói oldalnak. Nőni fog a munkahelyhez való ragaszkodás, a tartozom 
valahova, ahol értékelnek engem gondolatának felelősségtudatot növelő érzése. 
 
A munkahelyi biztonság, -egészségmegőrzés úgynevezett image javító elem, a szervezet 
iránti bizalomkeltés eszköze. 
 
A munkahelyi biztonság és egészségfejlesztés követelményrendszerének alapvetései a 
következőképpen fogalmazhatjuk meg: 
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Rendezett munkaügyi körülmények között foglalkoztatják munkavállalóikat. 
 

Betartják  a  Munkavédelmi  Törvény,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok 
 

munkavédelemre vonatkozó előírásait. 
A  munkaadók  az  emberi  erőforrások  fejlesztésének  tekintik  a  munkahelyi 

 

egészségfejlesztés lehetőségeit. 
A munkavállalók ismerik és érvényesítik a munkahelyeken az egészséget nem 

 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeivel kapcsolatos jogaikat. 
Mindegyik ponthoz kiemelkedően kapcsolódik a munkavédelmi képviselő feladat és jogköre. 
A munkavédelmi képviselő feladata az, hogy segítsen biztosítani a biztonságos és egészséges 
munkavégzéshez szükséges körülményeket. Ellenőrzi a munkáltató teljesítményét a 
munkavédelemmel kapcsolatban. A munkagépek rendszeres biztonsági ellenőrzése, a 
megfelelő védőöltözet, a dolgozók egészségügyi alkalmasságának ellenőrzése mind-mind a 
munkáltató feladata. A munkavédelmi képviselő ellenőrzi, és egyben segíti a munkáltatót, így 
közösen meg tudják teremteni az ideális munkakörülményeket. 
 

A munkavédelmi képviselő azért is elengedhetetlen munkatárs, mert ő képviseli a dolgozók 
érdekeit a munkáltatókkal szemben. Nem véletlen, hogy a képzésen nem csak a 
munkavédelmi ismereteket sajátítják el a leendő munkavédelmi képviselők, hanem a 
kommunikációs készségeiket is fejlesztik. Utóbbi azért is fontos, mert a munkavédelmi 
képviselő sok esetben közvetítőként szolgál két ellentétes álláspont között, és feladata, hogy 
segítsen a munkavállalóknak és a munkáltatóknak megtalálni a közös hangot. 
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1. TANANYAGEGYSÉG: A munkavédelmi képviselőkre vonatkozó jogszabályi előírások, a 
munkavédelem ágazatspecifikus jogszabályai, a megelőzés hatékony módszerei. A 
megelőzés hatékony módszerei és a megelőzés érdekében szükséges intézkedések 
 

1.1. A munkavédelmi képviselőkre vonatkozó jogszabályi előírások, a munkavédelem 
ágazatspecifikus jogszabályai 
 

A munkavédelmi képviselők jogainak gyakorlásához, feladataik teljesítéséhez ismerniük kell 
a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 

A munkavédelmi képviselőkre vonatkozó jogi keretrendszert az EU és a magyar jogszabályok 
határozzák meg. A munkavédelmi képviselők munkájuk eredményes elvégzéséhez szükséges, 
hogy legalább átfogó jelleggel megismerjék a munkavédelemmel kapcsolatos jogi 
rendelkezéseket. Az Alaptörvény kimondja: 
 
XVII. cikk: (3) Minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát 
tiszteletben tartó munkafeltételekhez. 
XX. cikk: (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított 
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való 
hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a 
sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elő.  
Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasságra vonatkozó jogszabályok 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés  
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról 

 
Foglalkozás-egészségügyre vonatkozó jogszabályok  

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 
27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

 
Munkabalesetre vonatkozó jogszabályok 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről  
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

 
Foglalkozási betegség, fokozott expozícióra vonatkozó jogszabályok  

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

 
Munkahelyek kialakításra vonatkozó jogszabályok 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről  
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének 

bejelentése   alapján   gyakorolható   egyes   termelő   és   egyes   szolgáltató 
 

tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 
szabályairól 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról  
2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 
egészségvédelmi jelzésekről 
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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 

7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének  
rendjéről  

49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más 
hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési  

szabályzatok alkalmazásáról 
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági  

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról 
18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról 

 

Kóroki tényezőkre vonatkozó jogszabályok 
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók  

egészségének védelméről 
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni  

védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 
22/2005.  (VI.  24.)  EüM  rendelet a  rezgésexpozíciónak  kitett  munkavállalókra  

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

 
Kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályok 

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

 
Munkaeszköz, gépre vonatkozó jogszabályok 

16/2008.  (VIII.  30.)  NFGM  rendelet a  gépek  biztonsági  követelményeiről  és  
megfelelőségének tanúsításáról  
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 

 
Egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályok  

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

 
Anyagmozgatás, közlekedésre vonatkozó jogszabályok  
25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 
 
Szakmai képesítési követelményekre vonatkozó jogszabályok 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos  
Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről  
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről 
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TANANYAGEGYSÉG 

 

A munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a 
munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. (1993. évi XCIII. 
törvény a munkavédelemről). E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos 
érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a 
munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit. 
 

A jogszabály szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül a 
következők szerint képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) 
választani: 
 
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a 
munkavállalók létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása 
a munkáltató kötelezettsége;  
b) amennyiben húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a 
munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott 
vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával 
kapcsolatos, az a) pontban meghatározott kötelezettség a munkáltatót terheli;  
c) a húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál – amennyiben nem 
kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – a munkáltatónak a 70. §-ban 
meghatározottak szerint kell a munkavállalókkal tanácskoznia;  
d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt 
választani, ha az 54–56. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az 
önálló telephely, részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik.  
(2) A munkavédelmi képviselő választására a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
(továbbiakban: Mt.) 238. §-át kell alkalmazni azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében 
foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál 
munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi 
feladatokat lát el.  
(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A 
megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A 
munkavédelmi képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának 
rendjére, működési területére az Mt.-nek az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi 
megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi 
munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is. 
A munkáltató köteles tájékoztatni a munkavédelmi képviselőt:  

az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről, 
ha különböző   munkáltatók   alkalmazásában   álló   munkavállalókat   egyidejűleg  

foglalkoztatnak, 
a munkavédelmi feladatokat ellátó személyről,  
a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól,  

a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és bejelentéséről, a 
munkavédelmi hatóságtól kapott munkavédelmi információkról, különösen a  
munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól. 

 
A munkáltató köteles az új technológiák bevezetése előtt, azok egészségre és biztonságra 
kiható következményeit kellő időben megtárgyalni a munkavédelmi képviselővel. 
 
A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset 
kivizsgálásában. 
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A munkáltató köteles a képviselővel tanácskozni az egészséges és biztonságos munkavégzés 
érdekében (pl.: munkavédelmi oktatás megtervezése, megszervezése). A munkáltatónak 
biztosítania kell, hogy az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedések 
előzetes megvitatásában részt vehessen a képviselő. A tanácskozás során biztosítani kell a 
képviselők javaslattételi jogát. 
 
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesüléséről, különösen 

a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról; 
 

az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 
 

megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; 
a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre 

 

történő felkészítéséről és felkészültségéről. 
 
A munkavédelmi képviselő jogosult szakértőt igénybe venni, továbbá indokolt esetben a 
hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat. 
 
A munkáltató által létrehozott munkavédelmi szabályzat kiadásához a képviselő egyetértése 
szükséges. 
 
A képviselő munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató 
részére. Ha a munkáltató ezzel nem ért egyet, a képviselő a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 
szóló törvényben szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet. 
 

A munkavédelmi képviselő köteles a munkavállalók érdekében gondosan eljárni a 
munkáltatónál. A munkavállalókat tájékoztatja a rendelkezésre álló ismeretekről. Az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működnie 
a munkáltatóval. A tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a munkáltató 
jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a személyiségi jogok megsértése nélkül 
hozhatja nyilvánosságra (titoktartás). A munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban 
köteles pártatlan magatartást tanúsítani (nem szervezhet sztrájkot; nem támogathatja és 
nem akadályozhatja).  

A munkáltatónak a képviselő jogainak gyakorlásához az alábbi feltételeket kell biztosítania:  
Átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezmény (havi munkaidő legalább 10%-a). 
Működési, technikai, anyagi feltételek, szakmai előírások. 

 
Képzésben, továbbképzésben való részvételi lehetőség (képviselő választást követő éven 

belül legalább 16 órás képzés, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzés 
 

egy választási ciklusban). 
A képviselőt jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti. 

 

Valamennyi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bekezdés szabályait 
kell megfelelően alkalmazni:  

A munkahelyi munkavédelmi bizottság, ennek hiányában a választási bizottság 
egyetértése szükséges, ha a képviselőt átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő 
munkakörben, munkahelyen, munkáltatónál akarják foglalkoztatni, illetve ha a 

 

munkaviszonya a munkáltató felmondása miatt szűnik meg.  
A munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkavédelmi bizottság, ennek 

hiányában a választási bizottság a munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől 
számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel nem ért egyet, 

 

annak indokait is tartalmaznia kell a tájékoztatásnak.  
A védelem a megbízatás idejére, illetve annak megszűnését követő fél évre illeti meg 
a képviselőt, ha a tisztségét legalább 1 évig betöltötte. 
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1.2. A megelőzés hatékony módszerei és a megelőzés érdekében szükséges intézkedések 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény már a preambulumában rögzíti a megelőzés 
kiemelt szerepét a munkabiztonság megvalósításában. A preambulum a munkabalesetek és a 
foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésére irányuló tevékenységek 
eredményességének szükségességét hangsúlyozza, illetve ezt helyezi előtérbe. A preambulum 
egyben célul tűzi ki a munkavállalók egészségének és munkavégző képességének megóvását. A 
törvény e célkitűzésével összefüggő megvalósítási felelősséget a munkáltatóra teszi, mivel 

alapelvként rögzíti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek 
megvalósításának követelményét, mint kötelező munkáltatói feladatot. 
 

Annak a módját, hogy miképpen valósuljanak meg ezen követelmények a munkavégzés 
során szintén a munkáltatóra bízza. Tehát e tekintetben konkrét elvárásokat nem rögzít a 
jogszabály. Ez nyilvánvalóan rendben van így, hiszen egy minden munkavégzésre általánosan 
érvényes szabályozás nem tudná megfelelően kezelni az egyes munkáltatók 
tevékenységéből, nagyságából, munkaeszközeiből fakadó különbözőségeket. Minden 
munkáltatónál más megoldást igényel a törvény preambulumában megfogalmazott 
követelményeknek való megfelelés. 
 

Fenti bekezdés a gyakorlatban történő megvalósítása azt jelenti, hogy a munkáltató teljes 
mértékben szabadságot kap a munkavédelmi előírások szervezeten belüli meghatározásának 
és betartásának módjára vonatkozóan. Ezzel együtt a munkáltató másra át nem ruházható 
felelősséggel tartozik az előírások teljesítéséért és azok eredményességért. Tehát a 
munkavédelmi törvény az általános követelményeket rögzíti, míg a munkáltatók feladat ezek 
értelmezése és megvalósítása az adott munkahelyen. A figyelembe veendő általános 
követelmények a megelőzés tükrében tehát a következőek: 
 

1. A veszélyek elkerülése: ideális esetben olyan körülményeket, munkaeszközöket, 
technológiákat kell teremteni, illetőleg alkalmazni a munkavégzés helyén, hogy ne 
jelenjen meg veszély.  

2. A nem elkerülhető veszélyek értékelése: Nincsen olyan tevékenység, ahol ne lépne 
föl veszély a végzésekor. Ezért a munkáltatónak fel kell mérnie a lehetséges 
veszélyeket, értékelnie kell azokat és intézkedéseket kell hozni a csökkentésükre.  

3. A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése: Ez a veszélyek legyőzésének 
legjobb, leghatékonyabb módszere.  

4. Az emberi tényező figyelembe vétele a munkahely kialakításánál: Lényeges az 
ergonómiai és antropológiai tényezők figyelembe vétele a munkahelyek kialakításakor.  

5. A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása: Mindig vannak olyan fejlesztések, 
amelyek hatékonyabban képesek biztosítani a megelőzést. Tehát ezek figyelemmel 
kísérése szintén munkáltatói feladat. Azaz nemcsak a terméket, szolgáltatást 
szükséges fejleszteni, hanem a munkakörülményeket is.  

6. A veszélyes helyettesítése a veszélytelennel vagy a kevésbé veszélyessel: mindig az 
ismert kevésbé veszélyes megoldást kell választania a munkáltatónak.  

7. Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása: Kiterjed a munkafolyamatra, a 
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és 
a munkakörnyezeti tényezők hatására.  

8. A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest. 
9. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

 

A munkáltatónak tehát figyelembe véve az elérhető legkorszerűbb technológiai, szervezési 
megoldásokat, ismereteket a megelőzésre fokuszálva kell kialakítania a munkahelyeket. Erre 
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nézve már a tervezéskor, létesítéskor meg kell hozni a szükséges intézkedéseket. A 
bevezetendő tevékenységeket munkahelyi kockázatfelmérésnek kell alávetnie megfelelő 
végzettségű szakember bevonásával. A kockázatfelmérésnek, kockázatok azonosításának és 
kockázatok értékelésének ki kell terjednie a kémiai, biológiai tényezők, kockázatok 
kezelésére is. 
 

A kockázatok értékelésének figyelembe vételével szükséges meghozni a megelőző 
intézkedéseket. Ezeknek magukba kell foglalniuk a szükséges kollektív és egyéni 
védőeszközök meghatározását, a kapcsolódó szabályozások, utasítások elkészítését és 
bevezetését a munkamenetbe. Szükségesek a rendszeres oktatások, amelyeknek ki kell 
terjedniük az általános és speciális munkavédelmi feladatok ismertetésére. Rendszeres 
visszacsatolás szükséges, ami célszerűen jelenjen meg munkavédelmi bejárások 
megtartásában. A munkavédelmi bejárásoknak ki kell terjedniük a munkavégzés összes 
helyszínére. A munkavédelmi bejárásokon a munkaáltató képviselőjén kívül vegyen részt 
munkavédelmi szakember és a munkavédelmi képviselő is. 
 

Tehát a hatékony megelőzés alapelemei a munkavégzési körülmények kialakítása az elérhető 
technológiai tudásnak megfelelően, a veszélyek azonosítása, értékelése és a szükséges 
intézkedések meghozatala. Továbbá a kapcsolódó szabályozási rendszer elkészítése, oktatás, 
majd a visszacsatolás, ellenőrzés. 
 

A veszély megelőzésének hatékonyabbá tételéhez célszerű a munkavállalók minél szélesebb 
körű bevonása elsősorban a kockázatok felmérésébe, valamint a mindenkori 
helyzetfelmérésbe, állapotvizsgálatba. Ezt leghatékonyabb módon munkavállalói kérdőívek 
elkészítésével és kitöltetésével megoldani. Ezek a kérdőívek térjenek ki a munkavállalóknak a 
munkavédelmet illető általános észrevételeinek rögzítésére. Tudakozódjunk a munkavédelmi 
oktatások iránt: mikor volt az utolsó, milyen ismereteket oktattak azon, stb. Nagyon fontos 
kitérni az ergonómiai helyzetértékelésre, valamint a pszicho-szociális kérdésekre is a 
kérdőíves felmérésben. Lényeges, hogy a kérdőív anonim legyen, ugyanakkor az egyes 
munkakörök beazonosíthatóak legyenek az eredmények kiértékelésekor, annak érdekében, 
hogy megfelelő intézkedéseket lehessen hozni szem előtt tartva a munkavégzés helyszínén 
történő megelőzés elvét. 
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2. TANANYAGEGYSÉG: Az ágazatok specifikus szabályai 
 

Az érintett ágazatokban tevékenykedő szervezetek, illetőleg munkáltatók egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésével kapcsolatos általános feladatai 
és kötelezettségei, lényegében ugyanazok, mint a többi ágazatban. Tehát az alapvető 
munkáltatói feladatok és kötelezettségek a személyi, tárgyi és szervezési feltételek köré 
gyűjthetők, illetve ezen feltételek megteremtéséhez, biztosításhoz, fenntartásához és 
fejlesztéséhez kapcsolhatók. 
 

A munkáltatónak ki kell alakítania és a munkavégzés teljes időtartama alatt fenn kell tartania 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi és 
szervezési feltételeit. Ellenőriznie is kell ezek folyamatos fennállását! 
 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei 
megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató 
határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a konkrét intézkedéseket a jogszabályi kereteket 
figyelembe véve, betartva a munkáltatónak kell meghatároznia, bevezetnie, oktatnia a 
munkavállalók körében. Szintén ide tartozik ezen szabályozások betartásának ellenőrzési 
rendszerének kialakítása, az ellenőrzések elvégzése vagy elvégeztetése és a munkavédelmi 
szabályozási rendszer folyamatos felülvizsgálata és fejlesztése, figyelembe véve a releváns és 
legkorszerűbb technológiai, technikai, szervezési megoldásokat. 
 

Általánosságban megfogalmazva: a munkáltató a munkavédelemre vonatkozó szabályok 
megtartására és megtartatására kötelezett. Ez egyébként az Alaptörvényben is biztosított jog 
illetve kötelezettség.  

A munkáltatói felelősség jellemzői: 
1. Általános, azaz a munkavédelmi követelmények teljes körére vonatkozik.  
2. Objektív, azaz nincs jelentősége a vétkességnek, a felelősséget nem ruházhatja át 

más személyekre, a munkavállalókra a munkavédelemmel kapcsolatosan felmerülő 
költségeket és egyéb terheket nem szabad hárítania.  

3. Elsődleges a felelőssége a munkavállalóéval szemben, bár attól függetlenül mindig 
önállóan vizsgálandó. 

4. Végrehajtási szabadságon nyugszik, azaz a normatív követelmények teljesítésének 
 

konkrét módját a munkáltató határozza meg. Ha nem határozza meg akkor a 
mindenkori érvényben lévő jogszabályok a meghatározóak. 

 

Igen lényeges szempont, amit a munkavédelmi képviselőnek mindig szem előtt kell tartania 
munkavégzése során, hogy a munkáltatóknak és a munkavállalóknak a meghatározott jogok 
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük. A munkáltató a 
munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat delegálhatja, de a felelősséget másra nem 
ruházhatja át. 
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Hogyan kell konkrétan kialakítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés körülményeit a munkáltatónak? Elsőként meg kell fontolni, figyelembe 
szükséges vennie a következő általános követelményeket: 

1. veszélyek elkerülése; 
2. nem elkerülhető veszélyek értékelése; 
3. veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;  
4. az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű 
munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a 
munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszicho-szociális kockázatok okozta 
igénybevétel elkerülésére;  

5. a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 
6. a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;  
7. egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a 

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

8. a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; 
9. a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

 
A szükséges személyi feltételek biztosításának kötelezettségéhez kapcsolódó alapvető 
szempontok: 

Megfelelő számú és képzettségű, gyakorlatú munkavállaló biztosítása. 
 

Munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szakemberek foglalkoztatása. 
 

A munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, valamint a munka-
egészségügyi szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt 

 

biztosítani.  
Köteles rendszeres ellenőrzéssel meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények 

megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a 
 

rájuk vonatkozó rendelkezéseket.  
Biztosítania kell a szükséges és megfelelő oktatást, 
vizsgáztatást. Elsősegélynyújtók biztosítása. 

 
A szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavállalónak kellő időben meg kell 

 

adnia. 
Köteles gondoskodni a munkavállalók orvosi alkalmasságáról és annak folyamatos 

 

fennállásáról. 
A  munkabalesetek  és  foglalkozási  megbetegedések  esetén  köteles  azokat 

 

kivizsgáltatni. 
Milyen tényezői, elemei vannak a tárgyi feltételeknek: 
 
A munkáltató köteles biztosítani a munkavégzés körülményeihez igazodó és megfelelő 
munkaeszközöket a munkavállalók részére. 
 
Köteles a tudomására jutott rendellenességet haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges 
intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni és közvetlen veszély esetén a 
munkavégzést leállítani. 
 
Feladata a munkahelyek, gépek, berendezések üzembe helyezése és üzemeltetési 
dokumentumok biztosítása. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatokat el kell végeztetnie (pl. 
érintésvédelmi ellenőrzések, veszélyes berendezések időszakos felülvizsgálata). 
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A munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges kollektív védőeszközöket és egyéni 
védőeszközöket biztosítani.  

A szervezési feltételek közé tartoznak:  
tájékoztatási kötelezettség, munkavállalók 
bevonása, ellenőrzési kötelezettség, 

 
munkabalesetekkel,  foglalkozási  megbetegedésekkel  kapcsolatos  rendelkezések 

 

betartása, 
utasítások és tájékoztatás, 

 
munkavédelmi oktatás elvégzése, 

 
a szükséges biztonságra vonatkozó munka-higiénés mérések elvégzése, illetve 
elvégeztetése. 

 

Speciális feltételként a munkavállalók életkorának figyelembe vétele, fiatalkorú, védett korú, 
megváltozott munka képességűek alkalmazásakor a rájuk vonatkozó különleges előírások 
betartása. 
 

A munkavédelmi képviselők elsődleges feladata az érintett ágazatokban is egy összekötő 
szerepét betölteni részrehajlás mentesen a munkaadók és a munkavállalók között abból a 
célból, hogy a munkabiztonság, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzés körülményei minél magasabb szinten valósulhassanak meg az egyes 
munkavégzési helyszíneken. 
 

 

2.1 Közúti, vasúti, vízi, légi áruszállítást kiegészítő tevékenységek (pályaudvarok, terminálok, 
kikötők, dokkok üzemeltetése; parkoló üzemeltetés, parkolási díj beszedése; légikikötői, légi 
útvonali és forgalomirányítási tevékenység; vámügynöki tevékenység) 
 

Az ingatlan üzemeltetők hatáskörébe tartozó üzemeltetési, karbantartási és javítási és egyéb 
munkák általában a következőkben foglalhatók össze. 

 

Az épületek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzése, a szükséges felújítási, karbantartási 
és (tervezhető) javítási munkák nyilvántartása, a tervezhető munkák ütemezése és mindezen 
feladatok elvégeztetése. 

 

A gépészeti és villamos központok, (kazánházak, hőközpontok, szellőző gépházak, valamint 
elektromos kapcsoló- és elosztószekrények, akkumulátorok stb.) hálózatok és berendezések 
(fűtési, hideg-meleg víz, csatorna, szellőzés, villamos hálózatok) szakszerű üzemeltetése. 

 

A műszaki üzemeltetéshez tartozó nyilvántartások (kezelési és karbantartási utasítások, 
kapcsolási rajzok, tűzi víz nyomásfokozó napló stb.) naprakész vezetése. 

 

Hatósági és műszaki, biztonságtechnikai, tűzrendészeti szemléken, ellenőrzéseken való 
részvétel, javaslattétel a hiányosságok megszüntetésére. 

 

Kazánházak, energia központok munkavédelmi-, tűzvédelmi- és biztonságtechnikai 
megfelelőségének biztosítása, rendszeres ellenőrzése, és bizonylatolása (személyi feltételek: 
fűtők létszáma, szakképzettsége, oktatása, ellenőrzése, tárgyi feltételek: kazán és vízlágyító 
naplók vezetése, kezelési utasítások, megléte stb.), kötelességek és jogok szabályozása. 
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A létesítmény villamos használatának rendszeres ellenőrzése, az engedélyen kívüli villamos 
eszközök (szabványon kívüli, nem szakszerű házilagosan készített) eltávolítása. A hibás 
eszközök és hálózat szakszerű javítása. 

 

Az engedély nélkül üzemeltetett (villamos fűtőtestek, saját tulajdonú eszközök) berendezési 
tárgyak eltávolítása az engedély megszerzéséig. 

 

Az üzemeltetés során észlelt és regisztrált hibák osztályozása, a munka ütemezése a 
sürgősség figyelembevételével, döntés külső vállalkozó igénybevételéről és javíttatás vagy 
javítás saját dolgozóval (a munka felmérése, anyagrendelés, raktározás, vételezés, 
elszámolás). Az azonnali vagy tervezett hibaelhárítás, karbantartás, javítás adminisztrációja. 

 

Amennyiben van felvonók, mozgólépcsők üzemeltetése, vizsgázott üzemügyeletes személy 
biztosítása az üzemidő alatt, a berendezések állapotának szemrevétellel történő ellenőrzése, 
szükség esetén a kioktatásnak megfelelő, szakszerű mentés elvégzése. 

 

Jellemzően műszaki karbantartási és javítási munkákat is végeznek az ingatlan üzemeltetők, 
ezek 
 

tisztasági festések, 
 

burkolatok eseti javítása, 
 

esővíz lefolyók rendszeres tisztítása és javítása, 
 

tető rendszeres ellenőrzése, lombkosarak, belső esővíz gyűjtők tisztítása és 
a hibák eseti javítása 

 
nyílászárók eseti javíttatása, üvegezése, mázolása 

 
lépcsők és közlekedő utak állapotának rendszeres ellenőrzése, eseti javítása, 

 
telken belüli járdák, utak, kerítések, kapuk állapotának ellenőrzése és eseti javítása, 
telken belüli épített aknák, fedlapok állapotának ellenőrzése, eseti javítása, 

 
belső járható udvarok burkolatának karbantartása és javítása, homlokzati hibák, élet-
és balesetveszély észlelése (napi ellenőrzéssel). 

 

A gépészeti munkák közé sorolható tevékenységek: 
 

berendezési tárgyak szakszerű karbantartása, javíttatása a gépkönyvekben, kezelési 
és karbantartási utasításokban foglaltak illetve a szokásos, íratlan szakmai szabályok  

szerint;  
fűtési és víz-csatorna hálózatok és berendezési tárgyak (radiátorok, radiátor szelepek 
és egyéb szerelvények, bojlerek, mosdók, WC, zuhanyozó és szerelvényeik, beépített 

szűrők stb.) rendszeres karbantartása és javítása, hálózat légtelenítés, csőtörések 
javítása, szellőző és klíma hálózatok karbantartása (szellőző ventillátorok, légkezelők,  

szűrők tisztítása, cseréje, és javítása; 
egyedi klíma berendezések (ablakklíma, Split klímák, fan-coil rendszerek karbantartása  

és javítása; 
központi folyadékhűtők karbantartása (kondenzátorok tisztítása, fagyálló folyadék 

 
ellenőrzése, téli-nyári üzem beállítása, automatika) és javítása; 
hőcserélők évenkénti tisztítása; 
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gépészeti automatika elemek (épület-felügyeleti gépészeti egységek, motoros szelep, 
 

szabályozók, érzékelők, stb.) karbantartása, javítása;  
tűzvédelmi  és  vészventillátorok,  tűzszakasz  határoló  ajtók,  tűzcsappantyúk, 

nyomásfokozó berendezések működésének ellenőrzése, bizonylatolása és a hibák 
 

javíttatása;  
nem központi (kazánházi) gázüzemi készülékek, vízmelegítők, konvektorok, főző 

készülékek, stb., és ezek egyedi kéményeinek éves ellenőriztetése, karbantartása és 
 

javíttatása (szakcéggel!); 
szigetelés javítások, kerti csapok karbantartása és víztelenítése; 

 
telken belüli csatornahálózat tisztítása, karbantartása, eseti javítása; 

 

A villamossági munkák közé sorolható tevékenységek: 
 

az épületek elosztó és kapcsoló szekrényeinek rendszeres karbantartása (portalanítás, 
biztosítók megfelelő értéke és épsége, csatlakozó csavarok utánhúzása, kapcsolási 

 

rajzok megléte), és javítása;  
az épület erős- és gyengeáramú villamos hálózatának (vezetékek, szerelvények, 

lámpatestek, hosszabbítók, stb.) rendszeres ellenőrzése, karbantartása, javítása, a 
villamos javításokat követő érintésvédelmi mérés (szerelői ellenőrzés) elvégeztetése 

 

és dokumentálása;  
az elvégzett villamos karbantartások és javítások dokumentálása; a 
villamos kéziszerszámok ellenőrzése és dokumentálása; 

 
tűzjelző-,  vagyonvédelmi-  és  beléptető  rendszerek  működésének  rendszeres 

 

ellenőrzése, szakcéggel történő karbantartás, javítás, bizonylatolás; 
villámhárítók negyedéves szemrevételezéssel történő ellenőrzése és eseti szakszerű 

 

javíttatása;  
villamos biztonsági rendszerek (főelosztó főkapcsoló, második betáp, tartalék 
áramforrás, egyedi vészvilágítási akkumulátorok) és tűzjelző rendszer működésének 
éves egyszeri ellenőrzése és bizonylatolása. 

 

Esetenként felvonók és emelő berendezések üzemeltetése. 
 

a havi karbantartás megtörténtének ellenőrzése, a munkalap 
leigazolása; meghibásodás esetén a hiba szervizbe történő bejelentése; 

 
kezelőszemélyzet kioktatása; 

 
közreműködés a karbantartási munkák, felvonó vizsgálatok során; 

 

Gondnoksági üzemeltetési feladatok ellátása is gyakori az ingatlan üzemeltetési feladatok 
ellátásakor. Ezek lehetnek 
 

létesítmények takarítása saját dolgozókkal, vagy takaríttatás külső vállalkozóval, 
portaszolgálat, rendészeti feladatok (kulcskezelés, beléptetés) ellátása, 

 
szemét szállítás, környezet (udvar, telek, járda) takarítás, növényzet ápolás, 
gyomirtás, kiegészítő tevékenység (postázás, ruhatár, mosatás stb.) ellátása, 

 
bérlemények használatának ellenőrzése, 

 
napi szemrevételezés, a hibák, hiba bejelentések, hiányosságok regisztrálása. 
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A vasútüzemi munkák, a vasútépítési és fenntartási munkavégzés, a gépjárműjavítás, 
továbbá a hajózási munkák biztonsági követelményeire vonatkozó előírásokat tartalmazó 
biztonsági szabályzatokat 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek 
biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról mellékletei tartalmazzák. 
 

2.1.1. Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Vasútüzemi Munkák Biztonsági Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya a 
biztonsági követelmények meghatározása szempontjából kiterjed minden vasútüzemi 
tevékenységre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik. 

 

Vasútüzemi tevékenységnek kell tekinteni valamennyi közforgalmú, és saját használatú 
kötöttpályás közlekedés forgalmi, kereskedelmi tevékenységének szervezését, előkészítését, 
az üzemeltetéshez szükséges vontató és vontatott járművekkel történő lebonyolítását. 
 

A szabályzat hatálya nem terjed ki: 
 

fogaskerekű 
vasútra, siklóra, 

 
kötélvasutakra, 

 
bányavasutakra, 

 
munkadarabok, illetve anyagok kötöttpályás szállító berendezésére (üzemen belüli 
anyagmozgatás). 
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A szabályzat előírásait az egyes fejezetekben meghatározott eltérésekkel kell 
értelemszerűen alkalmazni: 
 

a helyi közforgalmú vasutakra (közúti, föld 
alatti), az elővárosi vasutakra. 

 

A szabályzat nem tartalmazza azokat az előírásokat, amelyeket a törvények, jogszabályok 
illetőleg a nemzetgazdaság egyes területeire kiadott biztonsági szabályzatok írnak elő, de az 
azokban foglaltak vonatkozó részeit a vasútüzemi tevékenységek során be kell tartani. 

 

Valamennyi vasútüzemi tevékenységet ellátó munkáltatónál a vasútüzemi tevékenység 
irányítására vasúti szakismeretekkel rendelkező vezetőt kell foglalkoztatni. A vezető feladata 
a munkáltató belső vasútüzemi forgalmi, kereskedelmi és vontatási tevékenységének 
irányítása és ellenőrzése, a belső utasítások kidolgozása, más vasútüzemhez való csatlakozás, 
illetve - szerződés szerint - a belső vasútüzemhez kapcsolódó közforgalmú vasúthálózattal 
kapcsolattartás, valamint a vasútüzem lebonyolításához szükséges vágányhálózat, 
berendezések és létesítmények üzembiztos állapotának biztosítása. 

 

A különböző, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetek (a 
továbbiakban: gazdálkodó szervezetek) egymáshoz kapcsolódó vasútüzemi tevékenységi 
területeit munkavégzés és munkairányítás szempontjából egymástól el kell határolni. A 
közös munkaterületeken - egyéb megállapodás hiányában - az Országos Vasúti Szabályzat 
előírásainak figyelembevételével az országos közforgalmú vasutakra vonatkozó előírásokat 
kell értelemszerűen alkalmazni. 
 

A szabályzat szempontjából veszélyes gépnek, berendezésnek, tevékenységnek minősül: 
 

a  hatósági  engedélyezés  alá  vont,  valamint  a  vonatkozó  jogszabály  szerint 
 

munkavédelmi minősítésre kötelezett gép, berendezés, 
a vasúti járművek, 

a forgalom alatt álló vágányok elsodrási határán belül, illetve közelében történő 
 

munkavégzés, közlekedés, 
a villamos vontatási berendezéseken és azok közelében történő munkavégzés, 

 

továbbá  
anyagok, áruk rakodása, átrakása, 
leesési veszéllyel járó munkavégzés. 

 

Fentieken kívül veszélyes tevékenységnek minősül az egyéb tevékenységekre kiadott 
biztonsági szabályzatokban veszélyesnek minősített tevékenységek vasútüzemben történő 
alkalmazása is. Ezek figyelembevételével a munkáltatónak kell konkrétan meghatározni 
azokat a munkaköröket, amelyekben a munkavállalók veszélyes tevékenységet végeznek. 
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A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK  

 

Általános fékút távolság: Az a távolság, amelyen belül a pályára engedélyezett sebességgel 
közlekedő vonat gyorsfékezéssel a legkedvezőtlenebb körülmények között is megállítható. 
 

Egyfős munkavégzés: Munkáltatói szabályozás szerint egy fővel ellátandó munka (pl. 
vonalbejárás stb.). 

 

Elsodrási határ: Az a vágánytengellyel párhuzamos sávot meghatározó távolság, ahol a jármű 
sebességéből származó elsodró hatás már nem érvényesül. A vágány tengelyétől mért 
távolsága a pályára engedélyezett sebességtől függ.  

 

Felügyelet alatti szolgálat: A szakmai kiképzésnek az a része, amikor a munkavállaló az önálló 
munkavégzéshez szükséges elméleti ismeretek sikeres elsajátítása után a gyakorlati 
végrehajtás készségszintű elsajátítása érdekében a vasútüzemi tevékenység végrehajtását 
szakképzett munkavállaló felügyelete alatt végzi. 

 

Félreállóhely : A pálya azon részein, amelyeken nem szükséges üzemi közlekedési tér, a 
pályafelügyeletet, a pályafenntartást és a pályamenti berendezések üzemeltetését és 
fenntartását végző munkavállalók részére szakaszosan kialakított biztonsági terület. 

 

Fokozottan veszélyes munkaterület: Az a munkavégzésre igénybe vett technológiai tér, ahol 
a környezetben jelenlévő berendezés vagy technológia miatt a helyismeret hiánya, a 
szakszerűtlen kezelés, beavatkozás, vagy hibaelhárítás súlyosan és azonnal veszélyeztetheti a 
jelenlévők (beavatkozók) vagy mások testi épségét. Az ilyen területen csak az adott terület 
veszélyeit és a lehetséges következményeket jól ismerő, kioktatott és vizsgát tett, vagy a 
veszélyes területen végzendő tevékenységre vonatkozóan szakképzett munkavállaló 
végezhet munkát. 

 

Forgalom alatt lévő vágány. A szabályzat szempontjából rendszeres vasúti közlekedésre 
kijelölt és használt, vágányzár alá nem vont vágány.  

 

Hegyi pálya (városi vasút). Az a pályaszakasz, ahol az emelkedő legalább 1000 méter 
hosszban eléri a 40 m-es szintkülönbséget (40‰). 

 

Iparvágány. Állomáson, vagy nyílt pályán kiágazó, egyes szállítófelek vasúti forgalmának 
lebonyolítására épített, vagy a meglévő állomási vágányból rendelkezésre bocsátott vágány, 
vagy vágányzat. 

 

Kétfős munkavégzés: A munkáltató szabályozása szerint két fővel ellátandó munka, melynek 
során az egyik munkavállalót, a munka irányítására - közúton, űrszerelvényen belül, vagy 
annak közelében figyelési kötelezettségre is - ki kell jelölni. 
 

Kiskocsi. Könnyű, a vágányról rövid idő alatt eltávolítható, szolgálati célból használt jármű. 
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Kitérő : Olyan szerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a járművek folyamatos mozgással egyik 
vágányról a másikra áthaladhassanak. 

 

Külső munkavállaló. A vasút területén a vasút megrendelésére munkát végző munkavállaló, 
aki nem vasúti vállalkozóval vagy alvállalkozóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 
 

Mozdony: Járművek mozgatására rendszeresített, kötöttpályás, gépi vonóerejű jármű. 

 

Mozdonyszemélyzet: Vontatójárművön (vezérlőkocsin) szolgálatot végző műszaki 
munkavállalók gyűjtőelnevezése.  

 

Munkacsapat: Azonos szakszolgálat létszámába tartozó, három, vagy több főből álló, egy 
irányítás alatt lévő, ugyanazon munkaterületen foglalkoztatott munkavállalók csoportja. 

 

Munkavonat : Vasútüzemi célokat szolgáló vonat, melyet a pálya - annak tartozékai, 
biztonsági berendezései - építése, fenntartása vagy bármely okból szükséges javítása miatt 
kell forgalomba helyezni. 
 

Szabadon tartandó tér: Vágánymenti építmények elhelyezésénél figyelembeveendő szelvény. 

 

Tolatás: Vonatok és kiskocsik közlekedésének kivételével a vasúti járművek emberi vagy gépi 
erővel a vágányon történő szándékos helyváltoztatása. 
 

Tolatást irányító: A tolatási műveletet a helyszínen vezető, ellenőrző és irányító munkavállaló. 

 

Tolatószemélyzet: A tolatásban részt vevő munkavállalók (pl. tolatásvezető, 
mozdonyszemélyzet, kocsirendező stb.) gyűjtőelnevezése. 

 

Űrszerelvény: A vágány mentén a vasúti járművek és a rajtuk lévő rakományok akadálytalan 
áthaladásához általában szükséges tér vágánytengelyre merőleges, ívben fekvő vágányoknál 
sugárirányú keresztmetszete. 

 

Üzemi közlekedési tér: Tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát végző vagy engedéllyel 
közlekedő személyek részére szükséges, elsodrási határon kívüli tér.  

 

A vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő tevékenység: Az a vasútüzemi 
tevékenység, amikor a munkavállaló a munkát folyamatosan vagy szakaszosan a forgalom 
alatt álló vágány űrszerelvényén belül (a pályán, a felépítményein, a járművek között, 
járművön stb.) végzi, vagy a járművek mozgását helyhez kötött berendezések kezelésével 
közvetlenül vezérli vagy szabályozza. 

 

Vasúti jármű : Vasúti pályán történő közlekedésre alkalmas, személyszállításra vagy 
árufuvarozásra, vontatásra vagy a vasúti berendezések építésére, javítására, vagy a 
vasútüzemhez szükséges tevékenységek végzésére rendszeresített eszközök. 

 

Vasúti munkagép: Kizárólag vasútépítési és fenntartási munkára alkalmazott, a vasúti pályán 
önerővel történő helyváltoztatásra alkalmas vasúti jármű. 
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Vasúti pályára megengedett sebesség: A pálya kiépítettsége és állapota alapján 
meghatározott legnagyobb sebesség, amivel az adott pályán, pályaszakaszon ténylegesen 
közlekedni lehet. 

 

Vágánykörzet: A mozgó jármű által igénybevett, valamint az érzékelhető elsodró hatásnak kitett 
tér a jármű alatt, felett, mellett, valamint a jármű üzemeltetéséhez létesített, feszültség alatt álló 
pályamenti alsó és felsővezeték a vezetéktartó vagy rögzítő elemekkel együtt. 

 

Vágány közelében végzett munka: A vágánykörzetben lévő vasút és vasútüzemi 
berendezések építésével és karbantartásával vagy azok előkészítésével (pl. vonalbejárás, 
mérés, kitűzés stb.) kapcsolatos tevékenység.  

 

Vágányzár: Vágány, vagy vágányrész előre, vagy előre nem látott okból történő időleges 
kizárása a forgalomból. 

 

Veszélyes közelség: A feszültség alatt álló villamos berendezés körüli tér, amelyen belül a 
feszültség alatt álló berendezés - külön szabályozás hiányában - közvetlenül vagy közvetve 
(munkaeszközzel, felszereléssel, más berendezéssel stb.) nem közelíthető meg. 

 

Villamos vontatására kiépített vonal: Helyhez kötött, vontatási célú villamos energiaellátó 
vezetékrendszerrel felszerelt vasúti pálya vagy pályarész a nyílt vonallal, állomásokkal, az ott 
lévő szolgálati helyekkel együtt. 

 

Vonat: A pályán történő közlekedés céljából forgalomba helyezett, zárjelzővel felszerelt 
olyan szerelvény, amelynél működő mozdony és vonatszemélyzet van. 

 

Vonatkísérő személyzet: Vonaton a mozdonyszemélyzeten kívül forgalmi ténykedést végző 
munkavállalók gyűjtőelnevezése. 
 

Vonatszemélyzet: A vonatkísérő és a mozdonyszemélyzet gyűjtőelnevezése. 

 

Az általános előírások szerint a vasútüzemi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy a 
munkavégzés közben keletkező ártalmak és veszélyek a munkavállaló egészségét és a 
környezetet ne károsíthassák, és a biztonságot ne veszélyeztessék. 

 

A munkáltató - a balesetek megelőzése érdekében - csak olyan intézkedéseket vagy 
rendelkezéseket hozhat, amelyek összhangban vannak a Szabályzat, valamint a végzett 
tevékenységre vonatkozó egyéb rendeletek, utasítások, szabványok személybiztonsági és 
munka-egészségügyi előírásaival. 

 

A munkáltatónak írásban kell szabályozni a vasútüzemi tevékenység helyi körülményeknek, 
adottságoknak megfelelő végrehajtási módját. 

 

Azokat a munkahelyeket, ahol a veszélyek és ártalmak fokozottan jelentkeznek, a külső 
személyek (járókelők, látogatók, szolgáltatást igénybe vevők stb.) és az oda be nem osztott 
munkavállalók elől el kell zárni, vagy a belépési tilalmat látható módon meg kell jelölni, vagy 
a veszélyhelyzetre figyelmeztető szóbeli tájékoztatást kell adni. 
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Vasúti munkaterületre csak az léphet be, aki ott munkaszerződésből vagy egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyból eredő feladatot teljesít. Külső személyek és 
munkáltatók - hivatali kötelességüket gyakorló hatósági jogkörrel felruházott, illetve 
ellenőrzést végzők kivételével - a munkaterületeken nem tartózkodhatnak. 

 

A vasútüzem területén magán vagy külső személy tulajdonát képező járműveket tárolni csak 
a munkáltató által kijelölt tárolóhelyeken szabad. 

 

Az elzárt területeken külső személyek, munkáltatók járművei csak engedéllyel 
közlekedhetnek. 

 

Szolgálati vagy magántulajdonban lévő jármű munkavégzés közbeni használata a munkáltató 
erre vonatkozó előírásai szerint és csak akkor engedélyezhető, ha a vágányok mellett 
kerékpár-, illetve gépjármű közlekedésre alkalmas üzemi- vagy közút áll rendelkezésre. 

 

A személy-, forgalom- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekmény elkövetését - 
lehetőleg hatósági személy igénybevételével, szükség esetén a jogos védelem kifejtésével - 
meg kell akadályozni. 

 

Vasútüzemi munkakörben szolgálatra történő jelentkezés alkalmával és szolgálat közben is 
meg kell győződni a munkavállaló biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról. Az 
ellenőrzés részletes szabályait a munkáltató határozza meg. 

 

Biztonságos munkavégzésre alkalmatlannak kell minősíteni a munkavállalót, ha alkoholt, 
vagy kábító hatású szert fogyasztott, vagy állapota - orvosi vizsgálat nélkül is 
megállapíthatóan - akadályozza a biztonságos munkavégzésben. 

 

A biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelentkező, vagy munkája során 
biztonságos munkavégzésre alkalmatlanná váló munkavállalót a vasútüzem területéről el kell 
távolítani. A biztonságos eltávolításról a munkáltató köteles gondoskodni. 

 

Az ugyanazon körülmények között ismételten foglalkozási balesetet okozó, vagy önhibájából 
szenvedő, illetőleg fokozott veszélyhelyzetet többször előidéző munkavállaló munkakörében 
történő további foglalkoztatást a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján kell elbírálni. 

 

A vasútüzemi szakmai követelményt igénylő munkakörben, valamint a vasútüzemi 
végrehajtó munkakörökben önálló munkavégzésre csak olyan munkavállaló alkalmazható, 
aki - a jogszabály által megkövetelt egyéb feltételek mellett - az előírt szakmai képesítéssel 
rendelkezik, illetőleg szakmai ismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja. 

 

A vasútüzemi szakmai ismeretek folyamatos szinten tartását, fejlesztését önképzés, oktatás és 
továbbképzés keretében kell biztosítani, megfelelőségét a munkáltató által meghatározott 
munkakörökben beszámoltatással, vagy időszakos vizsgáztatással kell ellenőrizni. 

 

A gyakorlati és az elméleti képzést úgy kell végezni, hogy biztosítsa a vasútüzemi szakmai 
ismeretek készségszintű elsajátítását. 
 
 
 
 

 

22/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 2. 
TANANYAGEGYSÉG 

 

A vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő munkakörökben a 
vonatközlekedési és tolatási területek körzetében csak szakmailag képzett és az előírt 
munkavédelmi oktatásban részesült munkavállaló foglalkoztatható. 

 

A vágányok között, mellett, vagy fölött munkát végző munkavállalókat - ha forgalmi vizsgára 
nem kötelezettek - munkájukkal kapcsolatos személy- és forgalombiztonsági ismeretekből a 
munkára történő beosztás előtt ki kell oktatni. A munkáltatónak az ismeretek elsajátításáról 
meg kell győződni. 

 

Biztosítóberendezést kezelőnek önálló munkavégzésre történő beosztása előtt a berendezés 
kezeléséből vizsgát kell tenni. 

 

Vontatójármű vezetésével, valamint a vontatási célra használt egyéb jármű kezelésével csak 
érvényes hatósági vizsgával rendelkező személy bízható meg. Vontatójárművet megindítható 
üzemi állapotba hozni, megindítani a jármű vezetésére jogosító érvényes hatósági vizsga 
nélkül tilos. 

 

Járművezetői engedélyhez, illetve járművezetői igazolványhoz kötött munkakörben a 
munkavégzés során a munkavállaló köteles a vezetésre jogosító igazolványt magánál tartani. 

 

Önálló munkavégzésre csak az a munkavállaló osztható be, aki a munkáltató által a 
munkakörére előírt vizsgákkal és a szükséges helyismerettel rendelkezik. 

 

Felügyelet alatti munkavégzésre csak a kiképzést követő sikeres vizsga után szabad a 
vasútüzemi tevékenységet ellátó munkavállalót beosztani. A felügyelet alatti munkavégzésre 
vonatkozó szabályokat a munkáltató állapítja meg. A kiképzés során a szakmai ismeretek, 
munkamódszerek elsajátítása céljából oktató felügyelete mellett végzett gyakorlati munka 
nem tudható be az elméleti és gyakorlati vizsgát követő felügyelet alatti foglalkoztatásnak. 

 

A vasúti pályán egyfős munkavégzéssel csak az bízható meg, aki egészségileg erre alkalmas, 
munkaköréhez tartozó vasútüzemi veszélyeket ismeri, megelőzésükre és ellenük való 
védekezésre kioktatták, illetve kiképezték és az ismeretek elsajátításáról visszakérdezéssel 
vagy vizsgáztatással meggyőződtek. 

 

Olyan vasútüzemi munkára, amelynél az alkalmazott berendezés, a munkavégzés természete, 
vagy más körülmény miatt a balesetveszély vagy az egészségártalom lehetősége fokozott 
mértékben fennáll, önálló munkavégzésre csak 18 éven felüli - vasúti járművek vezetőinél 20 
éven felüli - kiképzett, rendszeresen oktatott, megfelelő gyakorlattal rendelkező munkavállaló 
osztható be. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a munkáltató állapítja meg. 

 

Közúti vasút hegyi pályáján csak olyan járművezető állítható szolgálatba, aki legalább 
egyéves vezetői gyakorlattal és a speciális vezetési módra vonatkozó, a munkáltató által 
előírt vizsgával rendelkezik. 

 

Villamos vontatásra kiépített vonalakon munkát végzők önálló munkavégzésre történő 
beosztásuk előtt kötelesek a villamos vontatási berendezésekkel kapcsolatos utasítások 
munkavégzésükre vonatkozó ismereteiből vizsgát tenni. 
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Fiatalkorú munkavállaló a vasúti forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő 
munkakörökben csak felügyelet mellett tanulóként, a vasúti forgalom lebonyolításának 
technológiai területein egyéb munkakörökben csak felügyelet mellett foglalkoztatható. 

 

Vasútüzemi tevékenységet csak az a munkavállaló végezhet, aki - az előírt egyéb feltételeken 
kívül - egészségileg alkalmas és a foglalkoztatását jogszabály nem tiltja. 

 

Az egészségügyi kockázattal járó tevékenységekkel megbízott munkavállalókat tájékoztatni 
kell a tevékenység egészségkárosodással járó veszélyeiről és megelőzésének módjáról. 
 

Munkahelyek, munkaeszközök kialakításának biztonsági követelményei 

 

A munkahelyek padozatáról a baleseti veszélyt okozó és a veszélyes szennyező anyagokat - a 
veszélyeztetés figyelembevételével - el kell távolítani. 

 

Üzemi területen állandó szabadtéri munkahelyek csak akkor létesíthetők, ha 
üzemtechnikailag más megoldás nem lehetséges. 

 

A folyamatosan szabadban foglalkoztatott munkavállalók részére a körülményektől függően 
melegedési lehetőségről kell gondoskodni. Étkezés esetén a kézmosás lehetőségét 
biztosítani kell. 

 

Éjszaka munkát végezni csak a munkavégzés jellegének megfelelően megvilágított 
munkaterületen szabad. 
 

Ártalmas és veszélyes munkaterületeken a közlekedő utak mellett az előírt védőtávolságokat 
- a biztonságos közlekedés céljából - biztosítani kell. 

 

Hatósági kijelölés alapján a vágányok mellett tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát 
végző vagy engedéllyel közlekedő személyek részére az elsodrási határon kívül legalább 1,00 
m széles és 2,50 m magas üzemi közlekedési teret kell biztosítani. A közlekedési terek 
űrszerelvényébe érő tárgyakat - váltóállító készülék és törpe tolatásjelző kivételével - 
biztonsági színjelzéssel kell ellátni. Nem kell közlekedési teret - biztosítani a közúti és föld 
alatti vasutaknál valamint az alagutakban. 

 

A közlekedőutak mennyiségét és elosztását - a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
figyelembevételével - úgy kell kijelölni, hogy rendeltetési céljuk szerint járművel, vagy gyalog 
biztonságosan közlekedni lehessen rajtuk, és az utak mellett foglalkoztatott személyeket 
vagy berendezéseket a közlekedés ne veszélyeztesse. 

 

A gépi hajtású szállítóeszközök számára létesített közlekedőutaknak olyan szélesnek kell 
lenni, hogy a szállítóeszköz és a közlekedőút széle között mindkét oldalon legalább 0,50 m 
biztonsági távolság legyen. 

 

Csak járművek részére kialakított közlekedőutakat személyi közlekedésre használt ajtóktól, 
kapuktól, átjáróktól és lépcsőkijáratoktól legalább 1,00 m távolságra kell kijelölni. 
 

A közlekedőutak szélét fehér vagy sárga színű festéssel kell megjelölni. 
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Jármű, illetve gyalogos közlekedésre közösen használt kijáratok forgalmát úgy kell 
szabályozni, hogy a kijáraton egyidőben csak jármű vagy gyalogos közlekedés legyen. 

 

A szabadban kialakított közlekedőutakat rendszeres éjszakai használat esetén a technológiai 
feladatoknak megfelelően kell megvilágítani. 

 

A közlekedőutakat elsodrási határon kívül a vágánytengellyel lehetőleg párhuzamosan kell 
kijelölni, kerülni kell a vágányok keresztezését. 

 

Vágányt keresztező közlekedőút kijelölésénél biztosítani kell a vágány átjárhatóságát. A 
keresztezést fehér vagy sárga színű festéssel, felszórással vagy sávozással kijelölni kell. 

 

Az ajtókat és kapukat úgy kell kialakítani, hogy számuk, elhelyezésük, méretük megfeleljen a 
helyiség jellegének, használata az előírt követelményeknek és az 

 

A kapukat úgy kell kialakítani, hogy könnyen nyithatók, zárhatók és nyitott állapotban 
rögzíthetők legyenek. 

 

A gépi működtetésű ajtók és kapuk érzékelőit, kitámasztó és rögzítő szerkezeteit úgy kell 
beállítani, hogy üzemzavar esetén sérülést ne okozzanak. A működtető berendezést úgy kell 
kialakítani, hogy a működtetés megszűnése a lefelé történő mozgás azonnali megszűnését is 
biztosítsa. 
 

A gépi hajtással üzemeltetett ajtóknak, kapuknak kézzel is működtethetőknek kell lenniük. 
 

A tolóajtókat és kapukat kiesés, a felfelé nyíló ajtókat visszaesés ellen biztosítani kell. 

 

A kézi működtetésű ajtókat és kapukat el kell látni a biztonságos működtetésükhöz 
szükséges eszközökkel (pl. fogantyú stb.) 

 

A menekülőutakat és vészkijáratokat a vonatkozó szabvány szerint kell megjelölni és azoknak 
lehetőleg a legrövidebb úton kell a szabadba, vagy a kijelölt helyre vezetniük. 

 

A menekülőutak és vészkijáratok nem szűkülhetnek össze, azokat még átmenetileg sem 
szabad tárolásra vagy raktározásra használni. 

 

Személyek tartózkodására szolgáló helyiségekben a vészkijáratoknak belülről, segédeszköz 
nélkül is könnyen nyithatónak kell lenniük. A vészkijárati ajtóknak a menekülés irányába kell 
nyílni. 
 

Toló, forgóajtók, valamint gépi működtetésű ajtók vészkijárati ajtóként nem használhatók. 

 

Mozgólépcsőnél a biztonságos fel- és leszállás érdekében vízszintes rá- illetve lelépő szakaszt 
kell kialakítani. A mozgólépcső, illetve mozgójárda mindkét oldalán - azzal azonos 
sebességgel mozgó - korlátot kell kiépíteni. 

 

A mozgólépcsőket és mozgójárdákat legalább a két végponton - szükség esetén a két 
végpont között is - fel kell szerelni jól felismerhető és könnyen hozzáférhető vészleállítóval. 
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A mozgólépcsőnek és mozgójárdának a használót veszélyeztető meghibásodása esetén 
önműködően le kell állítania. A hiba elhárításáig az újraindítást meg kell akadályozni. 

 

A folyamatosan nem üzemelő mozgólépcsőknél és mozgójárdáknál a haladási irányt jól 
felismerhetően fel kell tüntetni. 

 

A használaton kívüli mozgólépcsőket és mozgójárdákat elkerítéssel, burkolással, vagy más 
alkalmas módon a használók elől el kell zárni. 

 

A közforgalmú vasúti pálya mentén az utasok biztonságos le- és felszállása érdekében az 
utasforgalom nagyságának megfelelő méretű peronokat kell kialakítani. 

 

A városi vasutaknál - ha fel- és leszállásra peron nincs kiépítve - az utasok részére a közúton 
kívül kell tartózkodási helyet kijelölni. 

 

A személy- és járműközlekedési céllal létesített peronoknál biztosítani kell az egyenletes, 
tömör talajt vagy szilárd burkolatot. 

 

A peronok megközelítésére lehetőleg alul- vagy felüljárót kell létesíteni. Ezek hiányában a 
vágányok között átjáróelemeket kell elhelyezni. A közlekedésre kijelölt utat meg kell jelölni. 

 

Szilárd burkolatú peron esetén fehér, vagy sárga festékkel vagy megkülönböztető felülettel 
kell jelölni a biztonsági sáv szélét. Ezt az előírást a közúti vasút megállóiban kialakított fel- és 
leszállóhelyeken nem kell alkalmazni. 
 

Az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - zárható átjárót lehet nyitni. 
Az átjáró használatának feltételeit munkáltatói utasításban kell szabályozni. 

 

Teherrakodó jellegű építmények rakodó területeit az alkalmazott rakodási technológia 
figyelembevételével kell kialakítani. 

 

A rakodók mindkét végén feljáratot kell létesíteni. A feljárat - a rakodási technológia 
figyelembevételével - szilárd burkolatú lépcső vagy lejtő lehet. A feljárati lépcső, lejtő 
műszaki követelményeit a vonatkozó előírások figyelembevételével külön kell meghatározni. 
 

A rakodókat és feljáratokat szükség esetén mesterséges megvilágítással kell ellátni. 

 

A tárolókat, raktárakat az alkalmazott rakodási technológia és berendezései, a tárolt anyagok 
mennyisége, terjedelme, fajtája, egymásra hatása figyelembevételével úgy kell kialakítani, 
hogy a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme, valamint a környezet- és tűzvédelem 
szempontjából egyaránt megfeleljenek a követelményeknek. 

 

A biztonságos tároláshoz szükséges mennyiségű ép, a várható igénybevételnek ellenálló 
alátéteket, ékeket és egyéb e célra szolgáló eszközöket a munkáltató köteles a munkahelyen 
könnyen hozzáférhető helyen tárolni. 
 

A tárolt anyagok és eszközök között a munkavállalók veszélytelen közlekedését biztosítani kell. 
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A kötél- és láncvontató berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy a vontatott járművek az 5 
km/h sebességet ne léphessék túl. 

 

A kötél- és láncvontató berendezéseket az illetéktelenek által történő elindítást 
megakadályozó védelemmel kell ellátni. 

 

A berendezés technológiai területén az üzemi közlekedési téren kívül biztosítani kell a 
veszély esetén történő azonnali leállítást. 
 

Fékezésre is alkalmas kocsimozgató berendezés esetén a vágány legfeljebb 2,5‰ lejtésű lehet. 

 

A kötél- és láncvontató berendezések veszélyes területének határát figyelmeztető felirattal 
kell megjelölni. 

 

Anyagmozgató eszközöket, berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy üzemszerű használat 
közben balesetet, egészségkárosodást ne okozzanak. 

 

Járművezetői vagy kezelői engedélyhez kötött gépeket, berendezéseket illetéktelenek által 
történő megindítását megakadályozó védelemmel kell ellátni. 

 

Zárt térben belsőégésű motorral üzemelő anyagmozgató berendezések működtetése során a 
légtér szennyezettsége a vonatkozó szabványban előírt határértéket nem haladhatja meg. 

 

Vasúti vágányokon csak a vasúti sín típusának és méretének megfelelő féksarut szabad 
használni. A féksarut - a biztonságos kiválasztás céljából - egyértelmű jelzéssel kell ellátni. 

 

Féksaruknak a technológiai területen botlásveszélyt nem okozó, könnyen elérhető helyre 
telepített lerakóhelyet kell kialakítani, vagy erre a célra alkalmas egyéb tároló berendezést 
kell alkalmazni. 
 

A féksarukat, hogy jól láthatók legyenek, világos színű festéssel kell ellátni. 

 

Csak a szabványoknak és előírásoknak megfelelő kialakítású és állapotú vasúti járműveket 
szabad üzemeltetni. Szabványoktól, vagy előírásoktól eltérő műszaki megoldásokat vagy 
üzemeltetési módokat, valamint azokat a műszaki megoldásokat, amelyekre szabvány, vagy 
előírás nem vonatkozik, a személyi és közlekedésbiztonsági megfelelőséget külön eljárás 
keretében kell vizsgálni, illetve engedélyezni. 

 

Azoknál a normál nyomtávolságú járműveknél, amelyek összekapcsolását kézzel végzik, a 
homlokoldalakat úgy kell kialakítani, hogy a kapcsolását végző munkavállaló biztonságos 
munkájához megfelelő hely álljon rendelkezésre. Ez az előírás nem vonatkozik azokra a 
járművekre, ahol a kapcsolás végett nem kell a járművek közé lépni. 

 

Vasúti járművek ütközői alatt a járműkapcsolás és műszaki vizsgálatok biztonságos 
végrehajtása érdekében kézifogantyúkat kell elhelyezni. 

 

Önjáró vasúti járművek, vezérlőkocsik vezetőállásait úgy kell kialakítani, hogy a pálya és a 
mellette lévő berendezések menetirány szerint jól láthatók legyenek. A vezetőállásnak 
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védelmet kell nyújtani az időjárási körülmények ellen és legalább egy ülőhellyel felszereltnek 
kell lenni. 

 

Az önjáró vasúti járműveket, vezérlőkocsikat jól működő akusztikus figyelmeztető és a vasúti 
pályát megvilágító berendezéssel kell felszerelni. 

 

Közlekedő vasúti járművek - kivéve tolatási mozgásoknál - végét jól látható módon meg kell 
jelölni, illetve jelzőeszközzel kell ellátni. 

 

Ha a jármű vezetése nem a vontatást végző járműről történik, a két jármű között megbízható 
távvezérlést kell kialakítani. 

 

A jármű automatikus vagy kézi vezérlésével biztosítani kell az összhangot a jármű mozgása és 
a pálya mellett kapott jelzések között. Jelfeladásra kiépített vonalon a továbbhaladást tiltó 
jelzés meghaladása esetén lehetőleg műszaki megoldással kell biztosítani a jármű önműködő 
megállítását. 
 

Helyi közforgalmú és elővárosi vasutak járműveinek eltérő előírásai 

 

A közúti vasutak olyan járműveire, amelyen a villamos ellenállásfék az üzemi fék, a 
villamosfék áramától független áramforrásról működő sínféket is fel kell szerelni. 

 

Irányjelzővel felszerelt jármű csak akkor állítható forgalomba, ha az irányjelzők 
előírásszerűen működnek. 

 

Hegyipályán csak olyan vasúti szerelvény közlekedhet, amelyen jól működő rugóerős tárcsás 
fék, vagy villamos biztonsági fék és olyan sínfék van, amely villamosfék áramával és üzemi 
árammal is működtethető. Minden hegyi pályán közlekedő szerelvényt kerékkitámasztó 
ékkel is el kell látni. 

 

Föld alatti vasutaknál a jelző-, vasútbiztosító-, forgalomirányító- és hírközlő rendszer 
együttes és teljes használhatatlansága esetén a forgalmat tovább folytatni tilos. 
 

Valamennyi, vontatójárművet a elsősegélynyújtó felszereléssel kell ellátni. 

 

Érintésvédelemmel kell ellátni a villamos vontatás nagyfeszültségű helyhez kötött 
berendezéseit és azok közelében lévő, a vonatkozó szabvány szerinti nagykiterjedésű 
fémtárgyakat. 

 

A villamos vontatási berendezések olyan részeit, amelyhez a kezelő személyzeten kívül 
mások is hozzáférhetnek és ez baleseti veszélyt idézhet elő, el kell látni a feszültségre 
figyelmeztető jellel vagy felirattal. 

 

Villamos vontatásra kiépített vasúti pálya közelében kijelölt rakodóhelyeken az áramütés 
veszélyeire figyelmeztető feliratot kell elhelyezni. 
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A munkáltató köteles a jelzésadásra kötelezett munkavállalók részére a munkavégzéshez - az 
általa meghatározott mennyiségben - szükséges jelzőeszközöket napszakoknak megfelelő 
kivitelben rendelkezésre bocsátani. 

 

A munkáltató és a jelzőeszközt használó munkavállaló együttesen felelős azért, hogy a 
jelzőeszközök kellő mennyiségben az előírt helyen, használható állapotban mindig 
rendelkezésre álljanak. 

 

A vasútüzem biztonságos lebonyolítása érdekében szükséges jelzőeszközök alkalmazását 
szabványban vagy munkáltatói utasításban kell előírni. 

 

A munkáltató valamennyi munkavállalója részére köteles biztosítani a munkavégzéshez 
alkalmas jó állapotú munkaeszközöket, azok szükség szerinti cseréjének lehetőségét. 
 
 
 

 

A VASÚTÜZEMI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ MAGATARTÁSI SZABÁLYOK 

 

Vasútüzemi tevékenységi körben a munkavállalók csak olyan munkát végezhetnek, amelyek 
a vonatkozó szabványokkal, szakmai utasításokkal, szabályzatokkal, helyi szabályozásokkal 
összhangban vannak, valamint amelyre írásban vagy szóban rendelkezést kaptak és amelyek 
végrehajtása a biztonságot nem veszélyezteti. 

 

A munkavállaló csak azon a munkahelyen dolgozhat, ahová felettese beosztotta, és csak 
azokat a gépeket, berendezéseket, munkaeszközöket kezelheti, amelyekre érvényes vezetői 
vagy kezelői engedélye van és amelyek használatára beosztották és kiképezték. 

 

Beosztásától függetlenül mindenki felelős a rábízott munka szabályszerű és biztonságos 
végzéséért. Felettes jelenléte senkit sem mentesít a munkavégzéssel járó felelősség alól, 
kivéve, ha a tevékenységet a felettes írásban átvette. 

 

Az a munkavállaló, aki nincs szolgálatban, nem avatkozhat be a szolgálatban lévők munkájába, és 
helyettük - veszélyelhárítás kivételével - még felkérésre sem végezhet munkát. 

 

Szolgálatban lévő munkavállaló saját munkáját másokkal - kivéve kiképzés, felügyelet alatti 
foglalkoztatás - nem végeztetheti. 

 

Munkavégzés közben nem szabad a munkatársakat semmilyen módon zavarni, figyelmüket 
munkájukról elvonni. 

 

A munkavállaló a munkahelyét - veszélyhelyzet kivételével - csak a munkaviszonyra 
vonatkozó szabály előírása szerint vagy a közvetlen felettese engedélyével hagyhatja el. 
Visszatéréskor jelentkeznie kell az engedélyt adónál, aki a munkavállalót visszatérése után 
még a munka folytatása előtt köteles tájékoztatni a távollétében történt és a 
munkavégzéssel kapcsolatos változásokról. 
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A munkavégzés befejeztével a munkavállaló a tisztálkodást, öltözést követően - a munkáltató 
által szervezett foglalkozások és a munkáltató által szervezett egyéb esetek kivételével - 
köteles a munkahelyet a legrövidebb időn belül elhagyni. 

 

Rendkívüli helyzetben konkrét előírások hiányában is köteles a munkavállaló elvégezni a 
munkáját a kialakult szakmai szokásoknak, fogásoknak megfelelően úgy, ahogy az megítélése 
szerint az adott körülmények között a legbiztonságosabb. 

 

Forgalom alatt álló vágányok közelében, valamint a fokozottan veszélyes munkaterületeken 
a munkavállalók csak a munkavégzés idején tartózkodhatnak. 

 

Azokon a munkahelyeken, ahol az ártalmas munkakörülmények hatása az étkezés, 
dohányzás miatt a munkavállaló egészségét fokozottan veszélyezteti, étkezni és dohányozni 
tilos. Ezeken a munkahelyeken biztosítani kell a munkahelyen kívüli étkezés, tisztálkodás 
feltételeit, és a dohányzás lehetőségét. 

 

Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, akkor közülük egy 
megfelelő képességekkel rendelkezőt a csoport irányításával kell megbízni és ezt a csoport 
vagy munkatárs tudomására kell hozni. 

 

A munkavégzés helyszíni irányítására csak olyan személy jelölhető ki, aki szakmailag alkalmas 
és az adott munkakörnyezetben ismeri a munkavégzéshez szükséges biztonsági előírásokat. 

 

Azonos munkaterületen egyidőben munkát végző, de különböző egységekhez tartozó 
munkavállalók munkaterületeit tevékenység és irányítás szempontjából egyértelműen el kell 
határolni és azt az érintettek tudomására kell hozni. 

 

Amennyiben a munkairányító a munkavégzés helyszínét ideiglenesen elhagyja, köteles egy 
alkalmas személyt a munka irányítására kijelölni és ezt a munkavállalók tudomására hozni. 

 

Ahol a munka végzése különösen veszélyes körülmények között történik, vagy az anyag, gép, 
eszköz mérete, alakja vagy minősége váratlan veszélyhelyzetet teremthet, a munkát egy 
fővel végeztetni nem szabad. Ilyen esetekben a munka elvégzéséhez annyi munkavállalót 
kell foglalkoztatni, amennyit a biztonság megkövetel. 

 

A munkairányító csak abban az esetben végezhet munkát, ha a felügyeletére bízott 
munkavállalókat és a veszélyt jelentő mozgásokat, eseményeket biztonságosan figyelemmel 
tudja kísérni és kellő időben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyására vagy a 
veszélyhelyzet megszüntetésére. 

 

A jelzésekre vonatkozó utasítás előírás szerinti értelmezése, végrehajtása, illetőleg a 
biztonsági intézkedések azonnali megtétele a közlekedésben részt vevő valamennyi 
munkavállaló részére kötelező. 

 

A jelzéseket időben, egyértelműen, a munkáltató által meghatározott helyen és módon a 
szabályokban előírtak szerint kell adni. 
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Közlekedés, vagy tolatás közben adott jelzést a jelzésadás helyéig a jármű vezetőjének 
állandóan figyelnie kell. 

 

Egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell minősíteni, és közülük a 
forgalom biztonsága szempontjából a fontosabbat kell figyelembe venni. 

 

Ha az észlelt jelzések értelme tekintetében a legkisebb kétely is felmerül, a helyzet 
tisztázásáig a járművet meg kell állítani. 

 

A tolatási jelzéseket mindig olyan helyen - űrszelvényen kívül - állva vagy haladva kell adni, 
hogy azokat a vontatójármű vezetője kétséget kizáró módon láthassa. A vontatójármű 
vezetőjével a tolatás megkezdése előtt közölni kell, hogy a jelzéseket a pálya melyik oldalán 
kell adni. Ívben a jelzéseket általában az ív belső oldalán kell adni. Tolatási munkáknál rádió 
adó-vevő alkalmazását a munkáltatónak utasításban kell szabályozni. 

 

Ha a haladó jármű mellett az űrszerelvény határán műtárgy vagy mobil berendezés van, 
űrszerelvényen túl kihajolni vagy kinyúlni - még jelzésadás vagy jelzés megfigyelése céljából 
is - tilos! 

 

Munkavégzés közben - kivéve, ha a tevékenység jellege ezt kifejezetten szükségessé teszi - 
tilos a vágányok sínszálai között gyalogolni, az űrszerelvényen belül tartózkodni, vagy 
előzetes körültekintés nélkül a vágány űrszerelvényébe lépni. 

 

Gyalogos közlekedésre a kijelölt közlekedőutakat - annak hiányában az elsodrási határon 
kívüli területeket, a vasútüzemi területeken való közlekedés szakmai utasításokban előírt 
szabályait figyelembe véve - kellő körültekintéssel kell igénybe venni. 
 

Közlekedés közben tilos a sínszálra lépni, váltóknál a csúcssín és a tősín közé belépni. 

 

Ha a kijelölt közlekedőút a vágányokon keresztül vezet, áthaladás előtt még az elsodrási 
határon kívül meg kell győződni arról, hogy az átjárást vonat vagy jármű mozgása nem 
veszélyezteti. 

 

A vágányt keresztező gyalogos közlekedésnél az álló járművek között csak akkor szabad 
áthaladni, ha a járművek (járműcsoport) végei láthatók, és a járművek megfutamodás ellen 
biztosítva vannak. Ha a járműcsoport végei egyáltalán nem láthatók, a járművek között álló 
testhelyzetben csak akkor szabad átmenni, ha - az előző feltételeken túlmenően - a járművek 
között legalább 10 métert távolság van. 

 

A tolatási, vonatelőkészítési, jármű karbantartási munkák elvégzésére kötelezett 
munkavállalóknak is csak elkerülhetetlen esetben szabad a vágányon álló jármű alatt átbújni. 
Az erre vonatkozó részletes biztonsági előírásokat a munkáltató határozza meg. 

 

Átkelésre elsősorban az erre a célra kiképzett átjáróhidakat, a járműveken kiképzett 
fékállásokat kell igénybe venni. Fel- és leszállás előtt a lépcső, hágcsó, kapaszkodó 
használhatóságáról szemrevételezéssel meg kell győződni. 
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Vágányok mellett kerékpárral, motorkerékpárral szolgálati célból csak a helyi 
szabályozásokban kijelölt utakon szabad közlekedni. A vágány keresztezése előtt meg kell 
győződni az áthaladás veszélytelenségéről. 

 

A vágányok mellett, fölött, illetve a vágányok között munkát végzőknek ügyelniük kell arra, 
hogy testi épségüket tolatás, illetve vonatmozgás, továbbá behavazott, jeges, vagy fel nem 
töltött terep és le nem fedett mélyedés ne veszélyeztesse. Munkájuk befejezése után 
űrszerelvényen kívül kell tartózkodni. 

 

Állomáson belül a munkavállalóknak lehetőleg úgy kell a vágányok közé állniuk, hogy 
egyidőben két mozgásban lévő vonat közé ne kerüljenek. Az a munkavállaló, akit két vágány 
között egyszerre két irányból érkező vonat közre fogna, és a vonatok elsodrási határán 
belülre kerülne, köteles azonnal a két vágánnyal párhuzamosan földre feküdni és a vonatok 
elhaladását így bevárni. 

 

Vágányokon az arra jogosultaknak a nem kijelölt helyeken csak akkor szabad átjárniuk, ha az 
átjárást vonat vagy más jármű mozgása nem veszélyezteti. 

 

Közvetlenül a vonat vagy a kocsisor mögül történő kilépés után a következő vágány 
űrszerelvényébe lépés előtt meg kell győződni az áthaladás veszélytelenségéről. 

 

Guruló kocsik előtt csak biztonságos távolságban szabad áthaladni. A sínszálak között 
megállni tilos. 
 

A saruzást végző dolgozó kivételével a saruzás közvetlen közelében senki sem tartózkodhat. 

 

A vágánynak azon a szakaszán, ahol félreállóhely van kialakítva, járműközlekedés ideje alatt 
a munkavállalók csak a félreállóhelyen tartózkodhatnak. 
 

A járművek elhaladásakor meg kell figyelni, hogy a járműveken nincs-e látható rendellenesség. 
Ilyen észlelése esetén az elhárításra azonnal intézkedni kell. 

 

Mozgást végző vontatójármű gépterébe bemenni - kivéve a géptérben végzett ellenőrzést - 
védőkorláttal el nem látott futóhídjára kimenni, ott a jármű haladása közben tartózkodni 
tilos. Tilos továbbá a védház, illetve a vezetőfülke és a géptér feljáró hágcsóján a jármű 
mozgása közben tartózkodni, arra fellépni, vagy arról lelépni. A védház, illetve a vezetőfülke 
ajtóit menet közben mindig csukva kell tartani. 

 

Menet és tolatás közben tilos a vontató járművek nem e célra kialakított lépcsőin, a 
járművek rakományán vagy tetején tartózkodni, a járművekből az űrszelvényen kívülre, 
illetve biztonságot veszélyeztető módon kihajolni, a lépésnél nagyobb sebességgel haladó 
járműre felugrani vagy arról leugrani. 
 

Alagútban való közlekedésnél tilos a járművekből kihajolni. 

 

A jármű tetején csak akkor szabad munkát végezni, ha a leesés elleni védelem biztosított, és 
a jármű fölött nincs - veszélyes közelségben - feszültség alatt álló villamos vezeték vagy 
berendezés. 
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Üzemelő (feszültség alatt álló, járó motorú, gőzben álló) gépezeten, berendezésen vagy 
mellette végzett ellenőrzéseknél tilos a forgó, mozgó alkatrészekhez hozzáérni, a 
védőburkolatokat az ellenőrzéshez nem szükséges mértékben megbontani, magas 
hőmérsékletű szerkezeti elemeket megérinteni, forgó, mozgó szerkezeti elemek, feszültség 
alatt álló berendezések, vagy a gőz szempontjából veszélyes közelségben tartózkodni. 

 

Tilos olyan berendezéseken javítási munkákat elvégezni, amelyek váratlan - javítás közbeni - 
meghibásodása, törése, a javítást végzőre vagy a környezetre közvetlen veszélyt jelent. 

 

Vontatójárművek vezetőállásán, tehervonaton, szolgálati kocsikban az ott dolgozókon kívül 
csak engedéllyel rendelkező személyek utazhatnak. 

 

A vontatójárművek vezetőállásain egyidőben tartózkodók létszámát a munkáltató 
szabályozza. 

 

Menet közben a vezető mellett munkavégzést teljesítő vonatkísérő személyzet köteles 
figyelni a vonatot, a pályát, a jelzőket, a figyelmeztető jeleket, a szomszédos vágányokat, a 
jelzőeszközökkel adott jelzéseket, a váltók állását, a vágányutat. 

 

Állomáson tartózkodó vonat mozdonyvezetője csak a forgalmi szolgálattevő engedélyével 
távozhat el a vonattól. 

 

A végállomáson és személyzetváltó állomáson a vonatkísérők a vonattól akkor távozhatnak 
el, ha a vonatot állomási vagy műszaki dolgozóknak, illetve a leváltó személyzetnek átadták. 
A vonatátadásnak személyesen kell megtörténnie. 

 

Árukezelés, postakezelés közben vonatot elindítani tilos. Indítás előtt a kezelőszemélyzet 
figyelmét fel kell hívni a kezelés beszüntetésére. Meg kell győződni a tevékenység 
befejezéséről, valamint arról, hogy a dolgozók a veszélyzónát elhagyták-e. 

 

Föld alatti vasutak vontatójárműveinek vezetésénél az egyfős vezetési rendszer csak akkor 
alkalmazható, ha a vezető és a menetirányító között az értekezési lehetőség biztosított és a 
jármű önműködő vonatmegállító berendezéssel van ellátva vagy automatikus vonatvezetési 
rendszer vezérli. Az erre vonatkozó szabályokat a munkáltató határozza meg. 

 

A helyi közforgalmú és elővárosi vasúti közlekedésnél nyitott ajtóval utasokat szállítani tilos. 
A meghibásodott szerelvényt az utasforgalomból ki kell vonni. 

 

A villamos vontatás vezetékrendszerén, berendezésein és azok közelében munkát végzőknek 
ismerniük kell a feszültség alatt álló berendezések baleseti veszélyeit és a veszélyek 
elhárításának módjait, az áramütéses balesetek bekövetkezése során alkalmazható 
elsősegélynyújtási módszereket. 

 

Az üzemszerűen feszültség alatt álló villamos berendezéseket megközelíteni vagy közelükben 
munkát végezni csak olyan távolságban szabad, hogy a berendezések megérintése - 
feszültség alatti munkavégzés kivételével - veszélyes mértékű megközelítése az alkalmazott 
munkaeszközzel, tárggyal stb. se következhessen be. Az erre vonatkozó biztonsági 
követelményeket a munkáltató határozza meg. 
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A vonatok személyzetét, tehervonaton utazó kísérőket katonai alakulatok vezetőit értesíteni 
kell arról, hogy a vonat villamos felsővezetékkel ellátott pályára fog haladni. 

 

A villamos vontatási berendezések közelében munkát végzőknek a berendezések állapotát, a 
védőföldelések folytonosságát figyelemmel kell kísérni. Rendellenes helyzet észlelése, 
gyanúja esetén a villamos üzemi személyzetet értesíteni kell. 

 

Villamosított vasútvonalakon közlekedő járművek szerkezeti elemeit - kivéve a karbantartás 
céljára kiszigetelt elemeket - rakományait, nyílászáró szerkezeteket, rakszereket a közlekedés 
megkezdése előtt olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok a feszültség alatt lévő villamos 
berendezéseket veszélyes mértékben ne közelíthessék meg. 

 

Üzemszerűen feszültség alatt álló villamos vezeték közelében rakodni csak előzetes engedély 
birtokában szabad. Az engedélyezés szabályait a munkáltató határozza meg. 

 

A villamos vontatás energiaellátását biztosító berendezéseken kapcsolást, kezelést, földelést 
csak az erre feljogosított személy végezhet. 

 

Villamos vontatásra kiépített vasúti pályák szolgálati helyein ki kell függeszteni a vonatkozó 
szabvány szerinti villamos elsősegélynyújtást tartalmazó ismertetőt. 

 

Áramütés esetén a sérültet akkor is meg kell orvossal vizsgáltatni, ha az áramütésnek 
látszólag semmilyen következménye sincs. 

 

Rendellenesen elhelyezkedő, földre lógó leszakadt villamos vezetéket megérinteni nem 
szabad. Az eseményről a villamos üzemi személyzetet értesíteni kell. A személyzet 
megérkezéséig a veszélyeztetett terület őrzéséről gondoskodni kell. 

 

Téli időjárás magatartási szabályai: síkos, jeges talajról mozgó járműre fellépni vagy arról 
lelépni tilos. A közlekedőutak, tolatási területek, a munkahelyek csúszásmentességét 
biztosítani kell. Havazás alkalmával személyszállításra, illetve fékezésre kijelölt kocsik lépcsőit 
a vonat kiinduló állomásain a beszállást megelőzően a hótól, jégtől lehetőleg meg kell 
tisztítani. Forgalom alatt álló vágányokon az elsodrási határon belüli hóeltakarításban részt 
vevő munkavállalók védelme érdekében a munkairányítón kívül figyelőőröket kell kijelölni. 
 

Rendkívüli események bekövetkezésekor teendő intézkedések: 

 

Nyílt vonalon forgalmi vagy egyéb ok miatt megállt és tovább közlekedni nem képes 
szerelvényről kettő vagy több vágányú pálya azon az oldalán kell az utasokat kiszállítani, ahol 
nincs szomszédos vágány. Amennyiben erre nincs lehetőség a szerelvény két végén figyelni 
kell a szomszédos vágányon közlekedő vonatot, megállítására intézkedni kell, és az utasokat 
a veszélyeztetett területről a legrövidebb időn belül el kell távolítani. 

 

A MILLFAV (Millenniumi Földalatti Vasút) és a METRÓ alagutakban megállt szerelvényről - 
feszültségmentesítés után - az alagút fala mellett kell kivezetni az utasokat. A METRÓ 
szerelvényekben biztosítani kell a kocsik közötti átjárást, majd az elektromos energiaellátást 
biztosító harmadik sínnel ellentétes oldalon kell az utasokat az első állomásig kísérni. 
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A MILLFAV-nál csak a másik vágány felőli oldalon szabad ajtókat nyitni, s a vágány alagút 
falával ellentétes oldalon kell az utasok közlekedését megszervezni. 

 

Baleset alkalmával, ha orvos nincs a szerelvényen, a sérült személyek elsősegélyben 
részesítését - a mentők megérkezéséig - a vonatszemélyzetnek kell a tőlük elvárható módon 
végeznie. 

 

A rendkívüli események következtében létrejött veszélyhelyzetről az elhárítással megbízott 
szerveket értesíteni kell. 

 

A rendkívüli események következményének elhárítására zárt munkahelyeken, utazó 
közönség részére megnyitott területeken a mentéshez szükséges eszközöket könnyen 
elérhető helyen állandóan készenlétben kell tartani. Zárt munkaterületeken menekülési 
útvonalat kell kijelölni. 

 

Veszélyes anyagokat szállító járművek sérüléseinél, tárolóhelyeken bekövetkezett balesetek 
vagy egyéb rendkívüli eseményeknél a mentéshez és az elhárításhoz a veszélyforrásnak 
megfelelő egyéni védőfelszerelést kell a munkavállalók rendelkezésére bocsátani. 

 

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos mentési, segélynyújtási és helyreállítási munkák végzése 
közben is be kell tartani a vonatkozó biztonsági szabályokat, az érvényes technológiai és egyéb 
utasításokat, és a szükséges védőfelszerelések használatát meg kell követelni. 

 

Amennyiben az előbbiek feltétele ideiglenesen nem vagy nem teljes mértékben biztosítható, 
munkát végezni csak úgy szabad, ha a munka irányítója meggyőződött a tevékenység 
biztonságos végrehajthatóságáról. 

 

Ha veszélyes anyag bármely ok (szivárgás, csomagolás megsérülése stb.) miatt a környezetbe 
kerül és az ott tartózkodókra vagy a környezetre veszélyt jelent, a veszélyes területet el kell 
keríteni és a veszély megszüntetése érdekében intézkedni kell. 

 

Ha valaki az utasok közül engedély nélkül a METRÓ pályatestre kerül, az eseményt észlelő 
METRÓ alkalmazott munkavállalónak kötelessége a peron vészkapcsolóját működtetni. 

 

Közúti vasúti szerelvény két megállóhely között történő szolgálatképtelensége esetén a 
jármű személyzete az utasok leszállását csak akkor teheti lehetővé, ha az utasok 
leszállásának veszélytelenségéről meggyőződött. 

 

A rendkívüli események bekövetkezésekor teendő intézkedéseket a munkáltató határozza 
meg. 
 

MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 

A váltó állításával megbízott munkavállaló felelős a váltó használhatóságának eldöntéséért 
és szabályos állításáért. 

 

A kitérők és váltók karbantartásának (gondozás, tisztítás, fenntartás stb.) részletes biztonsági 
előírásait a munkáltató határozza meg. 
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A váltókat lehetőleg tolatásmentes és vonatmentes időben kell karbantartani. 

 

A váltót karbantartó személy - amennyiben nem azonos a váltó állításával megbízottal - 
köteles a váltók állításával megbízott személytől munkája megkezdésére engedélyt kérni és 
munkája befejezését bejelenteni. Az engedély megadását, illetve a váltókarbantartás 
befejezését írásban kell rögzíteni. A váltókarbantartást engedélyező köteles a karbantartást 
végző biztonsági felügyeletét ellátni. 

 

Központi állítású váltók karbantartásakor a csúcssín és a tősín közé faéket kell helyezni, 
amelyet a munka befejeztével el kell távolítani. 

 

A váltó karbantartás megszakításánál a vonatközlekedésről, tolatásról a dolgozót megfelelő 
időben értesíteni kell, aki köteles a váltót forgalombiztos állapotba hozni, a munkát azonnal 
abbahagyni és a veszélyes területet elhagyni. Űrszerelvényen belül ismételten munkát 
végezni csak újbóli engedély adása után szabad. 

 

Váltó gondozásnál a csúcs- és tősín közé, valamint a működtető rudazat alá benyúlni csak 
segédeszközzel szabad. 
 

Vasúti járművek közlekedésének biztonsága: 

 

A közlekedő egységekre annyi szolgálatban lévő személyt kell biztosítani, amennyi az 
alkalmazott fékezési módtól függően adott körülmények között az egységet időben, a kellő 
helyen meg tudja állítani, illetve szükség esetén az állva tartást biztosítani tudja. 

 

Egyidejű mozgásokat (vonatközlekedés, tolatás, kijárás, bejárás stb.) csak indokolt esetben 
és a biztonsági előírások megtartása mellett szabad végezni. A biztonsági előírásokat a 
munkáltató határozza meg. 

 

Vasúti járművek biztonságos közlekedésének technológiáját a munkáltató köteles 
részletesen szabályozni. 
 

Tolatási munkák biztonsága: 

 

Tolatás engedélyezésére jogosított engedélye, továbbá a tolatást irányító személyes 
jelenléte vagy irányítása nélkül sohasem szabad tolatni. 

 

A tolatást irányítónak olyan helyen kell tartózkodnia, ahonnan a tolatásban részt vevőkkel 
közvetlenül vagy jelzésadás útján értekezni tud, és a tolatási területet áttekintheti. 

 

Minden tolatócsapathoz külön tolatásirányítót kell kijelölni. Egyidejű tolatásoknál a 
tolatócsapatok körzetét el kell határolni és ügyelni kell arra, hogy a különböző helyeken 
végzett tolatások egymást ne veszélyeztessék. 

 

A tolatást irányító köteles a tolatószemélyzet valamennyi tagját a végzendő műveletekről 
részletesen tájékoztatni. Köteles gondoskodni arról, hogy a járművek megfékezéséhez 
elegendő dolgozó, a szükséges fékezőeszközök, rögzítő saruk rendelkezésre álljanak. A 
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technológiai előírásokban meghatározottnál kisebb létszámmal végrehajtható tolatási 
műveletek részletes előírásait külön kell szabályozni. 

 

A tolatást irányítónak a tolatás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy a tervezett 
mozgás irányában nincs-e vagy a mozgás következtében nem keletkezik-e akadály, személyek 
vagy tárgyak veszélyeztetése, a tolatási jelzők tolatást engedélyező és a váltók helyes állásáról. 

 

A tolatásban részt vevők kötelesek a tolatást irányító rendelkezéseit végrehajtani és a 
munkáltatói utasításokban foglaltak szerint kell végezni munkájukat. 

 

Ha a vontatójármű a járműveket olyan vágányrészre tolja, vagy húzza, amelyeket nem lehet 
jól áttekinteni, vagy ha a bejárandó vágányok közelében személyek tartózkodnak, az első 
jármű előtt kellő távolságban jelzést adó dolgozó köteles haladni. 

 

Városi vasutaknál a jármű hangjelzése mellett a sebesség csökkentésével kell a biztonságot 
megvalósítani. 

 

Emberi erővel legfeljebb öt kocsit - illetve 80 t-át - és legfeljebb 2,5 ‰ lejtésű 
vágányszakaszokon szabad tolatni lépésben haladó ember sebességével. A járműveket a 
vágány mellett kell tolni, nem szabad a járműveket húzni, s azok között tartózkodni. A 
tolatást az irányítón kívül annyi személynek kell végeznie, hogy a kocsikat a tervezett helyen 
biztonságosan meg tudják állítani. 

 

A mozgatott járművek megállítását elsősorban a vonóerő időben történő megszüntetésével 
kell biztosítani. Ha ez bármely ok miatt nem biztosítható, a járművet kézifékkel vagy 
féksaruval kell a kívánt helyen megállítani. 

 

Közúti járművel legfeljebb 5 kocsit és legfeljebb 2,5 ‰ lejtésű vágányszakaszon lépésben 
szabad mozgatni. A tolatást irányító köteles a közúti jármű vezetőjét a feladatokra 
előzetesen kioktatni. 

 

A vontatókötélnek vagy láncnak legalább 2,50 m hosszúnak kell lennie. A mozgás időtartama 
alatt a közúti jármű és a kocsi között nem tartózkodhat senki. Azonos vágányon mozdonnyal 
végzett tolatási mozgásokkal egyidőben közúti járművel, mely vonóhoroggal nincs 
felszerelve, vasúti járművet mozgatni nem szabad. 

 

Vasút-közút szintbeli keresztezésben történő tolatás ideje alatt a közút forgalmát műszaki 
eszközökkel közúti jelzőeszközökkel vagy jelzőőri jelzéssel le kell állítani. 

 

Rakodógépek és berendezések mozgási körzetéhez tartozó vágányokon tolatni csak akkor 
szabad, ha a rakodógép kezelőjét a tolatásról, a további üzemeltetés tilalmáról tájékoztatták, 
az emelőgépet, segédeszközöket a mozgást veszélyeztető helyzetükből eltávolították és ott 
szükség szerint rögzítették. 

 

Tolatási mozgás közben a kocsirendezési feladatokat végzők járműveken csak a vontatójármű 
vezetőállásán, vagy a járművön kialakított biztonságos tartózkodásra alkalmas, korláttal, 
kapaszkodóval ellátott helyen, valamint a vontatott jármű fékállásán, vagy kapaszkodóval 
ellátott saroklépcsőjén, vagy személykocsik feljáró lépcsőjén tartózkodhatnak. 
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A tolatási munka - helyi körülményektől függő - részletes biztonsági szabályait és 
technológiai előírásait a munkáltató határozza meg. 
 

Saruzási munkák biztonsága: 

 

Féksaruval történő fékezéskor a féksarut a fogantyújánál fogva akkor kell a guruló kocsi előtt 
a sínszálra helyezni, amikor a jármű a saruzás helyétől még legalább 10 m távolságra van. A 
10 m-nél közelebb lévő jármű elé csak balesetveszély megelőzése céljából, de akkor is 
fokozott gonddal, a testi épség veszélyeztetése nélkül szabad a féksarut elhelyezni. 

 

Arccal a gördülő kocsik felé fordulva kell a féksarut a sínszálra helyezni. A féksaru lerakása 
után a gurítómód felé lépve, a féksaru előtt vagy azzal egyvonalban kell a saruzást végzőnek 
a vágány mellett űrszerelvényen kívül elhelyezkedni. 
 

Gurítódombos rendezési munkák biztonsága: 

 

Kocsisor felhúzása előtt a kocsik csavarkapcsait úgy kell meglazítani, hogy a szétakasztás 
könnyen, biztonságosan, a mozgó járművek közé történő bebújás nélkül kiakasztórúddal el 
lehessen végezni. 
 

A gurítás biztonságos megszervezése a gurítást irányító feladata. 

 

A gurítódombos rendezési munkák biztonságos végzéshez a munkáltató részletes 
technológiát köteles kidolgozni. 
 

Iparvágányokon végzett munkák biztonsága: 
 

Iparvágányokon végzett tolatási munkákra az egyébkénti tolatási érvényesek. 

 

A rakodási helyeken vasútüzemen kívüli személyeknek a vasúti jármű fékjét feloldani, kerekei 
alól a megfutamodást megakadályozó eszközöket eltávolítani és a járművet a tolatást vezető 
irányítása nélkül mozgatni tilos. 

 

Az iparvágányon belüli biztonságos munkavégzésről az iparvágányt használónak kell 
gondoskodnia. 

 

Ha az iparvágányt használó a vasútüzemet sötétben vagy nem megfelelő látási viszonyok 
között is üzemelteti, akkor a szükséges térvilágításról gondoskodni kell. 

 

Iparvágányon tolatást általában bejárással szabad végezni. Kivételes esetekben külön 
szabályozás alapján a tolatás történhet szalasztással is. 
 

Mechanikus járműmozgató berendezésekkel végzett munkák biztonsága: 
 

A mechanikus járműmozgató berendezések technológiáját a munkáltató határozza meg. 

 

A kötélvontatású mozgatóberendezéssel végzett kocsimozgatás ideje alatt az érintett 
vágányokra gépi vontató berendezéssel beállni és ott mozgást végezni tilos. 
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A gépi kocsimozgató berendezés által kiszolgált vágányon, vagy az általa érintett vágányúton 
egyidejűleg más vontatójármű nem végezhet mozgást. 

 

Kötélvontatású mozgató berendezés az arra kijelölt vágányokon alkalmazható. A vágányokon 
keresztirányban közlekedni csak az e célra kiépített átjárókon szabad. A mozgatott kocsi 
előtt álló kocsikat megfutamodás ellen, a mögötte elhelyezkedőket pedig az utolérés 
megakadályozása érdekében rögzíteni kell. 

 

Távolbalátás korlátozottsága esetén a mozgatott kocsi előtt figyelmeztetést adó 
munkavállalónak kell haladni vagy műszaki megoldással kell a figyelmeztetést biztosítani. 
 

A mozgó kötelet, terelőcsigát megfogni, a kötél és a vágány közötti területen tartózkodni tilos. 

 

A horgot a horogszembe úgy kell beakasztani és biztosítani, hogy vontatás közben ne tudjon 
kiugrani. 

 

Feszítővassal a jármű mozgását segíteni csak a vontatókötéllel ellentétes oldalon, az utolsó 
kocsi hátsó kerekénél szabad. 

 

A vontató berendezésen javítást, karbantartást csak a berendezést hajtó szerkezet 
reteszelése után szabad megkezdeni. 
 

Járműkapcsolás biztonsági előírásai: 

 

Csak álló helyzetben lévő, megfutamodás ellen biztosított vasúti járművek közé szabad 
össze-, illetve szétkapcsolás végett lépni. 

 

Ha a kapcsolandó járművek ütközői összeértek, meg kell kapaszkodni a jármű 
mellgerendáján lévő fogantyúba, s az ütközők alatt lehajolva kell a járművek közé menni, s 
onnan kijönni. Össze-, illetve szétkapcsolás után mindig azon az oldalon kell kijönni a 
járművek közül, amelyiken a belépés történt. 

 

Villamos vontatójármű, illetve villamos fűtőkocsi más járművekkel való összekapcsolásakor 
mindig a másik jármű csavarkapcsát kell a mozdony, illetve a fűtőkocsi vonóhorgára akasztani. 

 

Ha a tolatószemélyzet egyik tagja járműkapcsolás végett a járművek közé bement, a tolatást 
irányító csak akkor adhat engedélyt a további mozgásra, ha meggyőződött arról, hogy a 
kapcsolást végző dolgozó már kijött a járművek közül. 

 

Ha a tolatást az irányító egyedül végzi, csak bejárással szabad tolatni. A vontatójármű vezető 
csak akkor végezhet további mozgást, ha a tolatást vezető a járművek közül kilépett és 
jelzést adott. 

 

A vontatójármű vezetője köteles a mozgást beszüntetni, ha mozgó járművek közé bárkinek a 
belépését észleli. 

 

Szétkapcsolás előtt a csavarkapcsot - ha szükséges - meg kell lazítani, s ha a helyi viszonyok 
megengedik, lehetőleg kiakasztórúddal kell a szétkapcsolást végezni. 
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Csavarkapoccsal történő kapcsolás alkalmával a csavarkapcsot a kengyel végétől olyan 
távolságban kell megfogni, hogy a kapcsolást végző kezei ne kerüljenek a kengyel és a 
vonóhorog közé. 

 

Személyszállító kocsik összekapcsolása előtt meg kell győződni arról, hogy a védőfal és az 
átjáróhíd felhajtott állapotban rögzítve van-e. 

 

Járművek merev kapcsolórúddal történő összekapcsolását műszaki alkalmazottnak kell 
végezni. Az ilyen járműveket nem szabad szalasztani. 

 

A közúti vasút és TVG egységek kapcsolása esetén a kapcsolás végrehajtásához szükséges a 
vontatójármű kis sebességű 0,50 m-nél rövidebb távú mozgása, ezért a művelet 
végrehajtásáig a járművek között szabad tartózkodni. 

 

Önműködő kapcsolókészülékkel felszerelt járművek összekapcsolásához a rájárás sebességét 
a munkáltató határozza meg. 
 

Üzemvitellel kapcsolatos gépészeti munkák biztonsága: 

 

A jármű vezetőjének a kezelésére bízott járműtípust, a járműre szerelt és a közlekedés 
szempontjából lényeges műszaki berendezéseket ismernie kell. 

 

A jármű forgalomba helyezése előtt meg kell győződni a jármű biztonságos állapotáról. A 
vizsgálati kötelezettség körét, biztonságos végrehajtásának módját a munkáltató határozza 
meg. 

 

Ha a vontatójármű önműködő megállító berendezése meghibásodik, a járművet vonatként 
csak figyelési kötelezettséggel megbízott, a jármű megállítására kioktatott második személy 
jelenlétében szabad közlekedtetni. 

 

Ha a vontatójármű vizsgálata a jármű alatt lévő szerkezeti elemekre is kiterjed, a vizsgálatot 
vizsgálócsatornával ellátott vágányon kell végezni. 

 

Ha a vontatójármű energiaellátása a vontatási szünetekben sem szünetel, a jármű vezetője a 
járművet csak a kijelölt helyen, lezárt állapotban, rögzítő fékkel befékezve hagyhatja el. Nem 
szükséges a lezárás, ha a járművön második személy is tartózkodik, de az indítás lehetőségét 
alkalmas módon meg kell akadályozni. 

 

Vontatójárművet vontatással történő szállítás esetén, ha a jármű erőátviteli berendezése a 
futómű mozgásától nem függetleníthető vagy a jármű energiaátalakító berendezése üzemel, 
vontatási műszaki dolgozónak kell kísérnie. 

 

Tolatás közben a jármű vezetője a járművet csak akkor indíthatja el ha arra közvetlenül, vagy 
közvetve (jelzéssel, rádión stb.) egyértelmű felhatalmazást kapott, és a mozgás megkezdése 
megítélése szerint a biztonságot nem veszélyezteti. 
 
 
 
 
 
 
 

40/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 2. 
TANANYAGEGYSÉG 

 

Állomásokon a jármű vezetője a járművel csak addig haladhat, ameddig erre a mozgást 
irányító személyzettől felhatalmazást kapott. Felhatalmazás nélkül a vasúti pályán még akkor 
sem szabad mozgást végezni, ha annak látszólag semmilyen forgalmi akadálya nincs. 

 

Közlekedés vagy tolatás közben történt váltófelvágásnál tilos a vasúti járművet a felvágott 
váltón visszatolni. 

 

Ha a vasúti jármű a nyílt pályán meghibásodás vagy egyéb rendkívüli ok miatt megállt, és a 
jármű vezetője - tartózkodási helyének közlése mellett - segítséget kért, a közlekedést annak 
megérkezése előtt még akkor sem szabad folytatni, ha a továbbhaladást gátló okot sikerült 
megszüntetni. A segélymozdony megérkezése előtt a menet csak akkor folytatható, ha a 
mozdony a tartózkodás helye felé még nem indult el, erről a jármű vezetője kétséget 
kizáróan tájékoztatást kapott, és a továbbhaladást engedélyezték. 

 

Helyi közforgalmú vasutaknál a segélymozdony megérkezése előtti közlekedés feltételeit az 
üzemben tartó határozza meg. 

 

A munkagépek vezetőinek a jármű vezetésével összefüggő biztonsági előírások mellett, be 
kell tartani a szerkezeti kialakításból adódó biztonsági előírásokat is. 

 

Villamos üzemű járműveken az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezések 
védőburkolatait feszültség alatt megbontani, a védővezeték folytonosságát megszüntetni a 
védelmi berendezések hatásosságát személyi biztonságot veszélyeztető mértékben 
befolyásolni vagy megszüntetni tilos. A villamos készülékeket tartalmazó térben ellenőrzést, 
javítást, vizsgálatot végezni csak a berendezés kezelési utasítása szerinti biztonsági 
intézkedések megtétele után szabad. 

 

Személyzetváltásnál a leváltó személyzetet írásban kell tájékoztatni a személy- és 
forgalombiztonságot veszélyeztető vagy befolyásoló műszaki állapotról akkor is, ha a váltás 
személyesen történik. 

 

A vasúti járműveken a fékberendezést és a villamos csatlakozásokat csak a járművek 
mechanikus összekapcsolása után szabad csatlakoztatni. Utasforgalomra igénybe vett 
járműveknél az átjáró hidakat le kell engedni, és a védőkorlátokat rögzíteni kell. 

 

Járművek szétkapcsolása után a csatlakozásokat a homlokoldalon kialakított helyeken kell 
rögzíteni. 

 

Vasúti járművek között fűtési és villamos csatlakozást csak műszaki alkalmazott végezhet a 
munkáltató által szabályozottak szerint. 
 

Árufuvarozást megelőző tevékenységek biztonsága 

 

Az árut felvevő személy köteles megvizsgálni, hogy az áru csomagolása megfelel-e az 
előírásoknak, szállítás, rakodás közben nem okozhat sérülést, környezetszennyezést, az áru 
nincs-e a fuvarozásból kizárva, nem esik-e korlátozás alá. 
 

A veszélyes anyagokra utaló bejegyzést a fuvarokmányra feltűnő módon rá kell vezetni. 
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Veszélyes árukat tartalmazó küldeményeket és a szállító járműveket a nemzetközi előírások 
figyelembevételével a fuvarozó által meghatározott módon kell megjelölni. 

 

A vasúti kocsik megrakásra történő kiállítása előtt, illetve kirakása után meg kell győződni a 
kocsi állapotáról. Személyi biztonságot veszélyeztető hiányosság esetén a kocsiba rakodást 
nem szabad végeztetni. 
 

Vasúti kocsik ki- és berakásának biztonsága: 

 

Mozgó kocsira rakodni nem szabad. A rakodásnál gondoskodni kell arról, hogy a fuvarozás 
alatt a rakomány megcsúszása, szétomlása, elszóródása űrszelvénybe nyúlása rakodási 
hiányosságból ne következhessen be. 

 

Villamos felsővezetékkel ellátott vágányon csak a fuvarozó által kiadott írásbeli engedélyben 
foglaltak betartásával szabad rakodni. 

 

A rakodást végzők a rakodás közben a vasúti kocsi helyét csak a vasút illetékes 
alkalmazottjának engedélyével változtathatják meg. 

 

A vasúti kocsik rakodására vonatkozó biztonsági előírásokat - a nemzetközi előírások, 
valamint a rakományra vonatkozó egyéb szabályzatok figyelembevételével - a fuvarozó 
(munkáltató) határozza meg. 
 

Kézi rakodásnál ügyelni kell arra, hogy a rakomány vagy rögzítő elemei sérülést ne okozzanak. 

 

A teherkocsi ajtók kinyitásánál úgy kell elhelyezkedni, hogy esetleg kieső tárgyak a 
munkavállalók testi épségét ne veszélyeztessék. A rakodással ellentétes oldalon lévő ajtót 
csak akkor szabad kinyitni, ha ott rakodó van kialakítva és a kocsi, valamint a rakodó terület 
között áthidalót helyeztek el. 

 

Rögzítést csak akkor szabad eltávolítani, ha az áru leesés ellen biztosított. Ügyelni kell arra, 
hogy a megoldott kötözőeszköz ne okozzon sérülést. 

 

Fedett kocsik ajtóinak behúzását az ajtókra felszerelt kapaszkodóvas megfogásával kell 
végezni. Az ajtó behúzásánál tilos a keretvasat fogni, a kézfejet az ajtónyílásban tartani. 

 

Kocsik rakodásánál - amennyiben szerkezeti megoldással a kitámasztás nem biztosított - a 
csapóajtókat le kell venni. Ömlesztett áruval rakott kocsik ajtajának kinyitásánál oldalt kell 
elhelyezkedni. 

 

Raktár, rakodó, illetve járművek között történő kocsirakodásnál minden esetben áthidalót 
kell használni. Az áthidalót úgy kell elhelyezni, hogy lapja mindkét végén egyenletesen 
feküdjön fel és ne mozdulhasson el. 
 

Az áthidalót csúszásgátló felülettel a várható terhelésnek megfelelően kell elkészíteni. 

 

Nagyobb, vagy nehéz áru mozgatása közben az áru és a kocsi ajtaja között, vagy az áru és a 
közelálló kocsiszekrény között tartózkodni nem szabad. 
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Azoknál a kocsiknál, amelyek ürítése önműködően a kocsiszekrény billentésével jár, az oldal, 
illetve ajtórögzítőket zárt és biztosított állapotban kell tartani. A kocsik ürítésénél senki nem 
tartózkodhat az ürítési oldalon. 

 

Terjedelmes vagy nehéz áruval rakott targonca kocsiban történő mozgása közben a kocsiban 
a targoncavezetőn kívül más személy nem tartózkodhat, ha a biztonságos félreállás 
lehetősége nincs biztosítva. 

 

Tolatási mozgás befejezése után a rakodógép kezelője az anyagmozgatást csak akkor 
kezdheti el, illetve akkor folytathatja, ha a tolatás vezetőjétől a munka további végzésére 
engedélyt kapott. 

 

Minden esetben, amikor a rakodás közben a feszültség alatt álló villamos felsővezeték 
veszélyes mértékű megközelítésének lehetősége áll fenn, a felsővezetéket 
feszültségmentesíteni kell. 

 

Nyitott kocsik megrakásakor nem szabad ponyvát, kötelet stb. a kocsirakomány felett 
átdobni, továbbá olyan eszközöket alkalmazni, amelyekkel a feszültség alatt álló villamos 
felsővezeték veszélyes mértékben megközelíthető. 
 

Az árukezelés biztonsága 

 

Árukezelés alkalmával mindenkor figyelemmel kell lenni a szomszédos vágányon történő 
esetleges járműmozgásokra. 

 

Továbbításra váró vagy kezelés alkalmával kirakásra került vagy berakásra váró árukat a 
vágányok mellett űrszerelvényen kívül kell elhelyezni. 

 

Közúti járművek, gépi meghajtású targoncák, munkagépek, kézikocsik és egyéb 
szállítóeszközök forgalmi vágányok közötti tartózkodása és átjárása engedéllyel történhet. Az 
engedélyezés módját a munkáltató határozza meg. 

 

Gyalogosok által is használt utasforgalmi területeken a járművek a gyalogosok személyi 
biztonságát nem veszélyeztetve, legfeljebb 10 km/h sebességgel közlekedhetnek. 

 

Gördülő elemekkel ellátott konténereket húzva kell mozgatni. A vasúti kocsiban vagy a tároló 
területen a konténereket elmozdulás ellen biztosítani kell. Lejtőn lefelé mozgatásnál a 
konténer mögött vagy mellett kell haladni, és a mozgatáshoz annyi főt kell megbízni, hogy a 
konténer bármikor megállítható legyen. 

 

A konténereket szállítás közben a járműveken az e célból kialakított szerkezeti elemekkel 
rögzíteni kell. 

 

A kis konténer vonórúdját a mozgatás befejezése után fel kell hajtani és rögzíteni. A rögzítés 
oldásakor úgy kell elhelyezkedni, hogy a felcsapódó kar ne okozzon sérülést. 
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Átrakás, rakományigazítás biztonsága: 

 

Az átrakási, rakományigazítási munka vezetője köteles a munkavégzés megkezdése előtt a 
munkavállalókat a végzendő munkáról, veszélyeiről részletesen tájékoztatni. 

 

Amennyiben az átrakást, rakományigazítást végzők, illetve a rakodás környezetében 
tartózkodók biztonsága szükségessé teszi, a veszélyes területre való belépést meg kell tiltani. 

 

Kézi átrakásnál a járművek között megfelelő teherbírású, méretű, csúszásmentes felületű, 
biztonságosan rögzíthető áthidalást kell biztosítani. 
 
 
 

 

Veszélyes anyagok szállításának biztonsága: 

 

Veszélyes anyagot, tárgyat szállító vasúti járművet, küldemény darabot a vonatkozó előírás 
figyelembevételével kell fuvarozni és megkülönböztető jelzéssel kell ellátni. 

 

A veszélyes anyagok fuvarozása során bekövetkező veszélyeztetés megszüntetéséhez 
szükséges intézkedéseket a munkáltató határozza meg. 

 

Ha a veszélyes anyagot tartalmazó járművekből, szállítótartályokból vagy egyéb csomagolású 
eszközökből szivárgás, szóródás tapasztalható, a vonatkozó előírásokban meghatározott 
szerveket értesíteni kell, a veszélyes területet le kell zárni, őrzéséről a veszély elhárításáig 
gondoskodni kell. Ha a veszélyes anyag azonosítását követően a veszélyes helyzet az adott 
helyen rendelkezésre álló eszközökkel nem szüntethető meg, azonnal intézkedni kell az 
elhárításra jogosult szervek értesítésére. 

 

Ha a veszélyes helyzetet észlelő személy a veszélyeztetés mértékét nem tudja megítélni vagy 
nem állnak rendelkezésére a saját védelmét biztosító eszközök, az érintett területet nem 
közelítheti meg. 

 

A veszélyes anyagok szállításának, kezelésének, rakodásának, tárolásának és 
felhasználásának biztonságos végrehajtására - a vonatkozó előírások figyelembevételével - a 
munkáltató köteles részletes szabályozást készíteni. 
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2.1.2. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények 
általános üzemeltetési szabályai  
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49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási 
létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok 
alkalmazásáról 
 
 
 

 

A rendelet hatálya a kikötő, úszóműves kikötőhelyre, továbbá a komp- és révátkelőhely, 
úszóműállás, hajóhíd, veszteglőhely, vízisportpálya, vízi repülőtér, hajózsilipek, hajó át-, 
illetve kiemelő berendezések, (a továbbiakban: hajózási létesítmény) üzemben tartóira, 
használóira és üzemeltetési szabályaira terjed ki. 
 

Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
 

a szükségkikötőre, a veszélyeztetett úszólétesítmény befogadására és tartózkodására 
 

vonatkozóan meghatározott kötelezettségek kivételével, 
a hajózási hatóság által hivatalból kijelölt, valamint ideiglenesen engedélyezett 

 

sportpályára, 
a hajózási hatósági engedélyhez nem kötött úszóműállásra, 

 
olyan - csak csónakok fogadására alkalmas - kikötőre, ahol 50 csónaknál több nem 
helyezhető el. 

 

A fegyveres erők honvédelmi célú hajózási létesítményeire külön jogszabály e rendelettől 
eltérő, vagy azt kiegészítő szabályokat állapíthat meg. 
 
 
 

 

A használat rendjére vonatkozó részletes üzemeltetési szabályokat kikötőknél 
kikötőrendben, az egyéb hajózási létesítményeknél szabályzatban (a továbbiakban együtt: 
szabályzat) a hajózási hatóság jóváhagyásával a rendeletben foglalt kötelezően alkalmazandó 
általános szabályok alapján, az üzemben tartó állapítja meg. Az üzemben tartó által 
megállapított és a hajózási hatóság által jóváhagyott kikötőrend rendelkezéseinek betartása 
kötelező a kikötőt használó összes úszólétesítményre és személyre. 
 

Hajózási létesítmény üzemelésével kapcsolatos hatósági ellenőrzés 

 

Hajózási létesítmény üzemben tartója köteles lehetővé tenni, és elősegíteni a hajózási - és 
szükség szerint más, ellenőrzésre jogosult - hatóság ellenőrzési feladatainak ellátását. 

 

Amennyiben a hajózási hatóság az ellenőrzés során olyan hiányosságot tapasztal, amely 
emberi élet vagy a víziközlekedés, hajózási létesítmény biztonságát, illetve a környezetet 
veszélyezteti, a veszély elhárításáig a hajózási létesítmény üzemeltetését felfüggeszti. 

 

A hajózási létesítmény üzemben tartója köteles a létesítmény területén, illetve a létesítmény 
használói számára könnyen hozzáférhető helyen, a hajózási hatóság által jóváhagyott, és a 
létesítményre vonatkozó Szabályzatot kifüggeszteni. 
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Hajózási létesítmény területén olyan személyek végezhetnek munkát, akik nem állnak 
szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a biztonságos munkavégzésre hátrányosan ható 
szer befolyása alatt. 
 

Tilos hajózási létesítmény területén: 
 

minden olyan tevékenység és magatartás, amely más személyek, vagy a létesítmény 
üzemeltetésének  biztonságát  veszélyezteti,  illetve  környezeti  szennyezést  (pl. 

 

vízszennyezést) okozhat, 
olajat, olajhulladékot, illetve ezek vízzel képzett elegyét, valamint szilárd vagy 

 

folyékony hulladékot a gyűjtőhelyen kívül elhelyezni,  
fényforrást olyan módon használni vagy elhelyezni, hogy az a víziközlekedést zavarja, 
fürdeni, továbbá az üzemben tartó engedélye - és az általa előírt biztonsági 

 

intézkedések betartása - nélkül búvárkodni. 
 
 
 

 

A hatóság által előírt 
 

tűzoltó, mentő-, illetve kárelhárító eszközök elhelyezését a létesítmény üzemben 
tartója, illetve az úszólétesítmény vezetője köteles készenlétben és használatra 

 

alkalmas állapotban tartani, 
a „Tűzriadó tervet” jól látható helyen ki kell függeszteni, és abban meg kell jelölni a 

 

tűzoltó, mentő, kárelhárító eszközöket, a menekülési útvonalakat, vészkijáratokat,  
környezetvédelmi kárelhárítási tervet kell készíteni, és abban meg kell jelölni a 
hajózási létesítmény üzemelési körülményeinek megfelelő környezetvédelmi 
eszközök fajtáját, tárolási helyét. 

 
 
 

 

Abban az esetben, ha a partra, az úszólétesítményre, vagy a vízfelszínre szén-hidrogén 
ömlött, az üzemben tartó haladéktalanul köteles a kárelhárítást megkezdeni úgy, hogy az a 
legalkalmasabb legyen a kár enyhítésére és behatárolására, továbbá köteles erről a közelben 
lévő úszólétesítmények személyzetét tájékoztatni. 

 

Úszólétesítmény üzemanyaggal történő feltöltése alatt az általános tűzvédelmi előírások 
megtartásán kívül az üzemanyagtöltés helyétől számított 50 méter távolságon belül tilos: 
 

az úszólétesítményen, és a csatlakozó partterületen a dohányzás, és a nyílt láng 
 

használata, 
szikraképződést okozó gép, berendezés, tárgy használata. 

 

Úszólétesítmény zárt üzemanyagtartályain kívül - tartalékolás céljából - szén-hidrogén 
üzemanyagot csak jól lezárt, erre a célra készült, és felborulás ellen megfelelően rögzített 
szabványos fém tárolóedényben szabad tárolni. 
 

A hajózási létesítmény üzemben tartója tűz, környezet-, illetve vízszennyezés esetén köteles: 
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az intézkedésre jogosult szervezeteket értesíteni, 
 

megtenni a kár enyhítéséhez, behatárolásához szükséges minden intézkedést, továbbá a  
kikötőben  lévő  úszólétesítmények  személyzetét  és  azokon  tartózkodó  más 

 

személyeket tájékoztatni, 
a nagyobb kár elhárítása érdekében a tűzzel sújtott létesítményt eltávolítani. 

 
 
 

 

A HAJÓZÁSI KIKÖTŐKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A kikötő használatának általános rendjére vonatkozó szabályok 

 

A kikötőben az üzemben tartó köteles a kikötőhöz közvetlenül csatlakozó vízterület 
magyarországi szakaszára, illetve területére kiadott hatályos hajósoknak szóló 
hirdetményeket a kikötő használói részére jól látható módon kifüggeszteni. 

 

A kikötő üzemben tartója a kikötő használata során kikötőnaplót köteles vezetni, amelyben 
fel kell tüntetnie: 
 

a kikötő napi vízi forgalmát (beleértve a veszteglést is), az úszólétesítmények azonosító 
 

jeleinek feltüntetésével, 
a működésével kapcsolatos jelentősebb eseményeket (pl. baleset, hajózási káreset, 

 

vízszennyezés, 
gyakorlatok), a jégtörést. 

 

A kikötőben csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet, amely érvényes hajóokmányokkal 
rendelkezik. E rendelkezés alól a kikötő üzemben tartója - megfelelő biztonsági intézkedések 
mellett - felmentést adhat. A kikötő üzemben tartója jogosult a hajóokmányok 
érvényességének ellenőrzésére, az érvénytelen okmányok illetékes vízi rendészeti hatóság 
részére történő átadására, továbbá az okmányok visszatartására a kikötő-használati díj 
megfizetéséig. 

 

Kereskedelmi kikötőben, a nagyhajókon, a kikötői műveletek elvégzéséhez szükséges 
személyzetnek rendelkezésre kell állnia. Személyzet nélküli úszólétesítmények átállításáért a 
kikötő üzemben tartója díjat szedhet. 

 

A kikötőben tartózkodó úszólétesítményeket, és a személyzetet az illetékes hajózási hatóság 
ellenőrzi (kikötői hatósági ellenőrzés). Az ellenőrzésre jogosult hatóságok szolgálati vízi 
járművei, a kikötőben veszteglő úszólétesítményekhez kiköthetnek, és azokra az ellenőrzést 
végző hatósági személyek átszállhatnak, illetve beléphetnek, továbbá - szükség esetén - az 
ellenőrzés idejére az úszólétesítményen, illetve az azzal kapcsolatban folytatott 
tevékenységet (pl. rakodás) felfüggeszthetik. Az úszólétesítmények személyzete és a kikötő 
üzemben tartója az ellenőrzés végrehajtását köteles elősegíteni. 

 

A kikötőben az úszólétesítmények kikötési helyét, továbbá az úszólétesítmények tartózkodási 
idejét a kikötő üzemben tartója határozza meg. Ha az úszólétesítmény vezetője e feltételeknek 
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nem tesz eleget, a kikötő üzemben tartója jogosult - az úszólétesítmény tulajdonosának 
terhére - az úszólétesítmény átállítását elvégezni. 

 

A közforgalmú kikötőben a menetrend szerint közlekedő hajóknak a kikötéshez az üzemben 
tartó köteles elsőbbséget biztosítani. Határkikötőben a menetrend szerint közlekedő 
személyhajók soron kívüli határátlépésre jogosultak. A határátlépés időpontját a 
rendőrséggel és a vámhatósággal előzetesen egyeztetni kell. 

 

Határkikötőben kikötéshez a rendőrség engedélye szükséges. A kiléptetés után a személyzet 
és az utasok az úszólétesítményt nem hagyhatják el, a kiléptetett úszólétesítmény köteles a 
kikötő területét haladéktalanul elhagyni. E rendelkezések alól a rendőrség - határidő és a 
feltételek meghatározásával - felmentést adhat. 

 

A kikötő területén az úszólétesítményekről kommunális szennyvíz (pl. WC, mosogatóvíz) 
vízbe eresztése tilos. 

 

Az úszólétesítményen, és a kikötő partterületén keletkezett hulladékot a kikötő erre a célra 
kijelölt helyén kell elhelyezni. 

 

A kikötő használatáért fizetendő díjakat, továbbá a díjfizetés módját, feltételeit a kikötőben 
jól látható helyen közzé kell tenni. Az üzemben tartó a kikötői parthasználati díj előzetes 
megfizetését előírhatja. Mentesek a kikötőhasználati díjak megfizetése alól a vihar tartamára 
a kikötőben menedéket kereső, valamint a hatósági vizsgálatra érkező hatóság beszállására - 
legfeljebb 30 perc időtartamra - várakozó úszólétesítmények. 
 
 
 

 

A kikötő biztonságos használatára vonatkozó szabályok 

 

Kikötőben az úszólétesítményeket, a részükre kijelölt helyre és biztonságosan kell kikötni 
úgy, hogy a többi úszólétesítmény műveletezését a kikötés a lehető legkisebb mértékben 
korlátozza. Nyíltvízi kikötőben a felgyülemlett uszadékot az üzemben tartónak - az ott 
tartózkodó úszólétesítmények esetében a személyzetnek - el kell távolítania. 

 

A kikötőben kijelölt hajóálláson, csak a használatbavételi engedélyben meghatározott számú 
úszólétesítmény vesztegelhet. 

 

A kikötő vízterületén csak a műveletezéshez, és a kormányképesség megtartásához 
szükséges sebességgel (illetőleg géperővel) szabad közlekedni. Úszólétesítmények 
műveletezése során a kikötő berendezéseinek, eszközeinek, valamint a veszteglő 
úszólétesítmények védelme érdekében kerülni kell a káros szívóhatást és hullámkeltést. 

 

A kikötőköteleket úgy kell rögzíteni a kikötőeszközökhöz, hogy az más úszólétesítmény 
kikötését, műveletezését ne akadályozza. 

 

Kikötői műveletezéskor sem az úszólétesítmény oldalsíkjából, sem pedig a partfal síkjából - 
az ilyen módon engedélyezett berendezések kivételével - nem állhat ki semmiféle akadály 
(rakodó-berendezés, csúszda stb.). 
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A kikötő partterületén a kikötésre szolgáló berendezéseket, a közlekedési utakat, vasúti és 
darupályákat szabadon kell hagyni. 

 

A kikötőben az úszólétesítményt a parttal, korláttal is ellátott, éjszaka kellően megvilágított 
járóval (pl. palló, híd) kell összekötni; az úszólétesítményről, illetve az úszólétesítményre 
történő közlekedésre szolgáló lépcsőknek, járóknak biztonságosnak, jó műszaki állapotúnak 
(korlát, járófelület), valamint csúszásmenteseknek kell lenniük. Amennyiben a kikötőben 
egymás mellett több úszólétesítmény áll és azokon az üzemben tartónak átjárást kell 
biztosítania; az úszólétesítmények között a gyalogos közlekedést ugyanilyen módon kell 
lehetővé tenni. 

 

A kikötő üzemben tartója megtilthatja a kikötőbe való behajózást, illetőleg a kikötőben való 
tartózkodást olyan úszólétesítmény részére: 
 

amelyet elsüllyedés veszélye fenyeget, kivéve, ha gyors beavatkozással az elsüllyedés 
 

veszélye elhárítható; 
amelyen tűz keletkezett, vagy tűzeset alapos gyanúja áll fenn; 

 
amely a hajózás rendjét és biztonságát, a hajóforgalom zavartalanságát vagy a kikötő 

 

igénybevételét egyéb okból veszélyezteti, illetőleg akadályozza; 
amely után a korábbi kikötői szolgáltatás díját nem fizették meg. 

 
 
 

 

A kikötő üzemben tartója megtilthatja a kikötőbe való belépést, illetőleg az ott-tartózkodást 
olyan személy számára, aki a kikötőben a rend, és biztonság megtartása érdekében 
meghirdetett magatartási szabályokat megsérti. 

 

A kikötő üzemben tartója köteles gondoskodni arról, hogy az úszólétesítményeknek a 
kikötőbe való be- és kihajózásához szabad vízterület álljon rendelkezésre. 

 

A kikötőben az úszólétesítményen átépítési, felújítási, javítási munkát a kikötő üzemben 
tartójának engedélyével, a géphajók főgépeinek próbajáratását pedig a kikötő üzemben 
tartója által meghatározott feltételek mellett szabad elvégezni. Fenti tevékenységek nem 
veszélyeztethetik a kikötőben tartózkodó más úszólétesítmény veszteglését, műveleteit. 

 

Az üzemen kívül helyezett és a nyilvántartásból törölt úszólétesítmény felügyeletéről a 
tulajdonos köteles gondoskodni. Ilyen úszólétesítményen az őrön vagy ügyeleti szolgálatot 
ellátó személyzeten kívül más nem tartózkodhat. 

 

Üzemanyagot vételezni kizárólag a kikötő erre a célra kijelölt helyén szabad. Tilos folyékony 
üzemanyagot vételezni olyan úszólétesítményen, amelyen utasok tartózkodnak (kivéve a 
zárt rendszerű üzemanyagtöltést), illetőleg rakodást végző hajón keresztül. 
 

Téli üzemeltetés során folyamatosan gondoskodni kell 
 

a kikötő üzemben tartójának a rakodóhelyek, és a kikötői (beleértve a partfalba 
épített lépcsőket is), 
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az úszólétesítmény személyzetének az úszólétesítményekre és azokon át vezető 
közlekedési utak síkosságának megszüntetéséről. 

 
 
 

 

A kikötőben az egyes eseményekkel kapcsolatos eljárások 

 

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az úszólétesítmények személyzete, valamint a kikötő 
dolgozói kötelesek 
 

a hajózási létesítmény üzemben tartóját haladéktalanul értesíteni, intézkedésre 
 

jogosult szervezetek felé bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni,  
az elsődleges intézkedéseket megtenni és az emberélet veszélybe kerülése esetében 

a veszélyhelyzet elhárításában a továbbiakban is közreműködni, a tűz oltásához 
 

szükséges eszközöket rendelkezésre bocsátani,  
a kárelhárítást végző szervek megérkezéséig betartani a létesítmény üzemben 
tartójának kár- és veszélyelhárításra, különös tekintettel az életveszély elhárítására 
vonatkozó utasításait. 

 
 
 

 

A kikötő vizének vagy berendezéseinek olajjal, vagy egyéb anyaggal történő szennyezése 
esetén az üzemben tartó köteles a jóváhagyott környezetvédelmi kárelhárítási terv szerint 
eljárni. 

 

Az az úszólétesítmény, amelyen fertőzés vagy fertőzés alapos gyanúja áll fenn, csak az 
egészségügyi hatóság engedélye és a kikötő üzemben tartójának hozzájárulása alapján 
hajózhat be vagy ki, illetve tartózkodhat a kikötőben. 
 
 
 

 

Telelés és egyéb szükséghelyzet szabályozása 

 

Olyan kikötő üzemben tartója, amely télen is üzemel, illetve teleltetési szolgáltatást végez, 
köteles a kikötőmedence vízterületén a veszteglő úszólétesítmények biztonsága érdekében 
jégtörést végezni. 
 

A telelés idején a jégtöréshez szabad vízterületet kell biztosítani. 

 

Az úszólétesítményt a telelőbe állítás előtt az üzemben tartó tűzvédelmi, és 
biztonságtechnikai szempontból - dokumentáltan - köteles átvizsgálni, a belső tereket, 
berendezéseket téli üzemre állítani, valamint a vízmentességről meggyőződni. 

 

Az úszólétesítmény üzemben tartója a teleltetésre beállított létesítmény felügyeletére, 
biztonságos kezelésére és ügyeinek intézésére telelési felelőst köteles megjelölni, vagy a 
kikötő üzemben tartójával e feladatok ellátására szerződést kötni (szerződéses telelési 
felelős). 
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Az úszólétesítményeket teleléskor úgy kell elhelyezni, hogy minden létesítmény gyors és 
balesetmentes megközelíthetősége veszélyhelyzetben is biztosítható legyen. 

 

A kikötőbe telelésre beállított úszóegységeket merülésüknek megfelelő vízmélységű 
területre kell állítani úgy, hogy azok kiapadása nagyobb mérvű vízálláscsökkenés esetén is 
elkerülhető legyen. 
 

Az úszólétesítmények tisztításáról, a hó eltakarításról, a telelési felelősnek kell gondoskodnia. 

 

A kikötő üzemben tartója a telelési szolgáltatás során köteles gondoskodni legalább arról, 
hogy a telelő úszólétesítmények személyzete részére ivóvíz, szociális helyiségek (WC, fürdő), 
valamint partról történő energiaellátás rendelkezésre álljon. 

 

Medencés kikötőben a kikötő és az úszólétesítmények saját eszközeivel végzett tűzoltás 
hatékonyságának növelése érdekében az úszólétesítmények között a jégben tűzi víz nyerése 
céljából - a telelő úszólétesítmények méretétől függően - a telelésért felelős három 
úszólétesítményenként legalább egy lék vágásáról és azok folyamatos jégmentesen 
tartásáról köteles gondoskodni. 
 
 
 

 

Az olyan árut szállító úszólétesítmények, amelyekre külön jogszabály rendelkezéseit kell 
alkalmazni - a jogszabályban előírt biztonsági távolság betartásával - csak a többi 
úszólétesítménytől elkülönítetten vesztegelhetnek. 

 

Ha a hajózási hatóság szükséghelyzetben a kikötőt vagy annak egy részét szükségkikötőként 
jelöli ki, akkor a kijelölt kikötő üzemben tartója, a szükséghelyzet idejére köteles a 
veszélyeztetett úszólétesítményeket a kikötő működését nem korlátozó mértékig befogadni 
és a tartózkodását térítésmentesen biztosítani. 
 
 
 

 

Veszélyes árut fogadó kikötőre vonatkozó különleges előírások 

 

A külön jogszabályban veszélyesnek minősített árut (a továbbiakban: veszélyes áru) vagy 
szennyezőnek minősített árut (a továbbiakban: szennyező áru) szállító hajó rakodási 
műveleteit a külön jogszabályban foglalt előírások megtartásával kell végezni. 

 

A veszélyes áru rakodására kijelölt hajóállásra csak olyan úszólétesítménnyel szabad kikötni, 
amely rendelkezik veszélyes áruk szállítására külön jogszabályban előírt érvényes 
jóváhagyási bizonyítvánnyal vagy külföldi hatóság által kiállított jóváhagyási bizonyítvánnyal. 

 

Töltés, illetve lefejtés alatt álló tartályhajóval, vagy annak igénybevételével tilos 
hajóműveletet végezni. 
 

A töltést, illetve lefejtést végző tartályhajót úgy kell kikötni, hogy: 
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külső harmadik személy beavatkozása nélkül, a töltési, illetve lefejtési művelet 
akadálymentesen elvégezhető legyen, figyelembe véve a hajó bármilyen irányú 

 

elmozdulását és a várható vízállásváltozást, hullámzást is, 
az elektromos és adatátviteli kábeleket, továbbá a lefejtő csöveket húzó igénybevétel 

 

ne érhesse, 
vészhelyzet esetén bármikor el tudjon távolodni a rakpart mellől. 

 
 
 

 

A biztonságos rakodás végzéséhez a hajózási hatóság által jóváhagyott üzemképes 
kommunikációs eszközöknek kell rendelkezésre állnia mind a tartályhajón, mind pedig a 
kikötőben. Amennyiben e célból rádiót vagy telefont használnak, akkor annak robbanás-, 
illetve szikrabiztosnak és a rakodásért felelős személyek számára könnyen hozzáférhetőnek 
kell lenniük 
 

A kikötő területén - az üzemben tartó által kijelölt hely kivételével - dohányozni tilos. 
 
 
 

 

A töltési, illetve lefejtési művelet csak az üzemben tartó által kijelölt felelős vezető 
(műszakvezető) utasítására és a tartályhajó vezetőjének (vagy megbízottjának) 
hozzájárulásával végezhető, illetve szakítható meg. 

 

A kikötő üzemben tartója jogosult a töltési, illetve ürítési művelet megkezdése előtt 
ellenőrizni a tartályhajó minden olyan berendezését és azok tartozékait, amelyek a 
rakomány töltését, illetve ürítését, valamint a rakodás biztonságát szolgálják és azok 
használatát megtilthatja, ha nem bizonyultak rendeltetésükre alkalmasnak. 

 

A töltés, illetve ürítés alatt lévő tartályhajón és annak 100 méteres körzetében 
szikraképződést okozó, vagy elektromossággal statikusan feltöltődő eszköz, ruházat 
használata és szikraképződéssel járó munka végzése tilos. 
 

Töltés, illetve ürítés alatt: 
 

a rakomány vízbe kerülésének megakadályozása végett a hajó vízleeresztő nyílásait el 
 

kell zárni,  
egy a tűzvédelemért, a biztonságért, valamint a szállítmány megfelelő kezeléséért felelős, 

arra kiképzett személynek állandóan a hajó fedélzetén kell tartózkodnia, aki a töltés,  
illetve  az  ürítés  megkezdését,  befejezését,  illetve  valamely  okból  a megszakítását az 

üzemben tartó által kijelölt megbízott felelős vezetőt köteles azonnal 
 

értesíteni, 
a személyzet egy felelős tagjának a tartályhajón lévő fő szabályzó berendezésnél 

 

(szelep) kell tartózkodnia,  
a tartályhajón idegen személyeknek tartózkodni tilos! A tilalom nem vonatkozik a 
hajó személyzeti jegyzékében bejegyzett személyekre, a kikötő üzemben tartójának 
kiképzett dolgozóira, képviselőire és az ellenőrzési jogosultsággal rendelkező 
hatósági személyekre, 
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üzemviteli hiba észlelésekor a rakodást azonnal be kell szüntetni, 
 

a vízen úszó szennyezés felfogására alkalmas eszközöket, anyagokat a műszakvezető 
 

köteles készenlétben tartani,  
a tartályhajó kikötése után a hajóra történő beszállásra, illetve a hajóról történő - 

szükség szerinti - menekülésre egynél több eszköznek kell rendelkezésre állni (pl. a 
 

járón kívül egy leeresztett csónak a víz felőli oldalon kikötve),  
jogszabállyal veszélyesnek vagy szennyezőnek minősített árut szállító hajó a kikötőt 
csak akkor hagyhatja el, ha annak vezetője a kikötő üzemben tartójának igazolta, 
hogy jogszabályban foglalt bejelentési kötelezettségének eleget tett. 

 

A víziközlekedési szempontból korlátozás alá eső belvízi úton elhelyezkedő kikötő 
vízterületén csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet vagy olyan úszólétesítmény tárolható, 
amelynek közlekedése a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem korlátozott, vagy 
rendelkezik az adott belvízi útra érvényes üzemeltetési engedéllyel. 
 
 
 

 

A kikötőre vonatkozó részletes szabályok (kikötőrend) 

 

A kikötőre vonatkozó üzemeltetési szabályzat a külön jogszabályban meghatározott 
kikötőrend. 

 

A kikötőrendben az üzemben tartónak a rendeletben foglaltakon túl legalább az alábbi 
adatokat és feltételeket kell - értelemszerűen - rögzíteni: 
 

a kikötő földrajzi azonosítóit, nevét, 
 

a kikötő üzemben tartójának nevét, 
címét, a kikötőrend hatályát, 

 
a kikötő rendeltetését, jellegét és igénybevételi lehetőségét (pl. nagyhajók, kishajók 

 

fogadása),  
a kikötőhelyek, hajóállások számát, méreteit, a 
kikötőre vonatkozó vízmérce adatait, 

 
a  kikötőre,  a  bejárati  csatornára,  a  veszteglőhely(ek)re  vonatkozó  vízrajzi  és 

 

vízmélységi adatokat, 
a kikötő igénybevételére vonatkozó eljárást (pl. bejelentkezés), 

 
a hajóokmány érvényességének megállapítására a kikötő üzemben tartóját feljogosító 

rendelkezést,  az  érvénytelen,  illetve  visszatartott  hajóokmánnyal  kapcsolatos 
 

szabályokat, 
a  kikötőbe  való  behajózás,  illetve  belépés  megtiltására  vonatkozó  részletes 

 

szabályokat, 
a kikötő rakodó vagy az úszólétesítmények kiszolgálására üzemelő berendezéseinek 

 

ismertetését (daru, sólya stb.),  
a rakodási technológia rövid leírását, 
a tűzvédelmi követelményeket, 

 
a kikötő közúti, vasúti megközelíthetőségét, 

 
a kikötő tároló, vagy az egyéb, az árukezeléssel, utaskiszolgálással kapcsolatos 
létesítményeinek ismertetését, 
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a hulladékok, veszélyes hulladékok, szennyvíz kezelésének módját (tárolók helye), 
 

úszólétesítményről történő kihajózási lehetőségeit, 
a kikötő egyéb szolgáltatásait, 

csak utas- vagy személyforgalmat bonyolító kikötőben a szociális helységeket, 
 

a kikötő helyszínrajzát, feltüntetve valamennyi hajózásbiztonsági, környezetvédelmi 
és kommunális szolgáltatás, kikötőhelyek, hajóállások, mentőeszközök, 
berendezések, tájékoztató táblák helyét. 

 
 
 

 

A kikötőrend hajózásbiztonsági elemeit kihirdető hajósoknak szóló hirdetményben legalább a 
következő adatokat kell szerepeltetni: 
 

a kikötő földrajzi azonosítóit, nevét, 
 

a kikötő üzemben tartójának nevét, 
címét, a kikötőrend hatályát, 

 
a kikötő rendeltetését, jellegét, minősítését, 

 
a kikötő igénybevételi lehetőségét (pl. nagyhajók, kishajók fogadása), 

 
a kikötőre, a bejárati csatornára, a veszteglőhelyre vonatkozó vízmélységi 
adatokat, a kikötő helyszínrajzát. 

 
 
 

 

A komp- és révátkelés üzemeltetési rendjére vonatkozó általános előírások 

 

A komp- és révátkelés úszólétesítményeit (a továbbiakban: komp) úgy kell kikötni, hogy a 
biztonságos ki- és beszállítás elvégezhető legyen. 

 

A kompkikötőben a komp használatára vonatkozó szabályokat jól látható módon ki kell 
függeszteni. 

 

A kompkikötőben, csak a hajózási hatóság által kiadott engedélyben meghatározott 
úszólétesítmény vesztegelhet, illetve üzemelhet. 

 

A kompkikötő partterületén a kikötésre szolgáló berendezéseket, a közlekedési utakat 
szabadon kell hagyni. Téli - üzemelési - időszakban a fentiek síkosságmentesítéséről az 
üzemben tartónak gondoskodnia kell. 

 

A komplejárót kishajók és csónakok vízre eresztésére, illetve kiemelésére csak az átkelőhely 
üzemben tartójának engedélyével lehet igénybe venni. 

 

Utas csak a járművek és az állatok behajtása után szállhat a kompra. A kompról járművekkel 
kihajtani, és állatokat kivezetni - a komp vezetője által meghatározott sorrendben az utasok 
kiszállása után szabad. A szállított jármű utasa köteles a kompra történő behajtás előtt a 
járműből kiszállni. Az átkelés alatt utas a járműben nem tartózkodhat. A járműveket úgy kell 
elhelyezni a kompon, hogy szükség esetén a jármű vezetője a járművet el tudja hagyni. 
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A külön jogszabály hatálya alá tartozó veszélyes árut továbbító gépjármű akkor szállítható 
együtt a kompon más járművekkel, ha az azokon szállított veszélyes anyagokat szállító 
gépjárművek egymás között, vagy egyéb járművektől biztonsági távolság tartására 
vonatkozó előírás nincs, továbbá együvé rakási tilalom alá nem esik; utasok ilyen 
gépjárművel együtt nem szállíthatók. 

 

A köteles komp olyan vezetőkötelét, amely alatt nem áll rendelkezésre a víziútra előírt 
hajózási űrszelvény, az engedélyező hajózási hatóságnak az üzemeltetési engedélyben foglalt 
előírásai szerint - a komp áthaladásának idejét kivéve - le kell ereszteni úgy, hogy az ne 
jelentsen veszélyt sem a parton, sem pedig a vízen közlekedők számára. 
 

Az átkelés alatt a szállított járművön utasként tartózkodhat: 
 

a beteg, az orvos, az ápoló vagy kísérő, ha azt az orvos szükségesnek tartja vagy a 
 

kíséret szükségessége orvosi bizonyítvánnyal igazolt,  
a fegyveres kísérettel szállított fogva tartott személy; a fegyveres kíséretnek a 
szállított jármű mellett kell tartózkodnia. 

 

A kompra behajtás után a szállított gépjármű motorját le kell állítani. Ha a gépjármű vezetője 
a járművön tartózkodik, annak ajtaját nyitva kell tartania. 

 

A fogatolt jármű hajtójának az átkelés alatt az állatok előtt kell tartózkodnia, és 
nyugalmukról gondoskodni. 

 

A szállított jármű megfelelő rögzítéséről a komp vezetője köteles intézkedni. A komp csak a 
járművek rögzítése (befékezése, szükség esetén kiékelése) után indulhat el. 
 

A komp vezetője köteles gondoskodni: 
 

a személyek, járművek, állatok és áru egyenletes elosztásáról, 
 

az utasok be- és kiszállásának és a járművek, valamint az állatok közlekedésének 
 

zavartalanságáról, továbbá 
a szállított jármű engedélyezett tengelynyomásának betartásáról. 

 
 
 

 

Az átkelőhely parti bejáratánál elhelyezett záró láncot, sorompót csak a ki-, illetve beszállás 
megkezdése előtt szabad eltávolítani, illetve felemelni. Utasok, illetve közúti járművek a ki-
vagy a behajózást csak ezt követően kezdhetik meg. 

 

A kompon szállított eszközök, járművek rögzítését indulás előtt ellenőrizni kell, szükség 
szerint a rögzítést meg kell erősíteni. A komp vezetője köteles figyelmeztetni a 
járművezetőket arra, hogy a jármű rögzítését végezzék el (kéziféket húzzák be, illetve az álló 
jármű sebességváltója valamely sebességfokozatban legyen). 
 

Utasok a komp területén csak a részükre kijelölt helyen tartózkodhatnak. 
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Ha a partviszonyok a veszélytelen be- és kiszállást lehetővé teszik, a révcsónak közvetlenül a 
parthoz is kiköthet. 
 

Tilos üzemanyagot vételezni akkor, ha az átkelést végző vízijárművön utasok tartózkodnak. 
 
 
 

 

Személykikötők üzemeltetési rendjére vonatkozó általános szabályok 

 

Személykikötőben csak a hajózási hatóság által engedélyezett számú, illetve méretű 
úszólétesítmény köthet ki vagy vesztegelhet. 

 

Személykikötőben csak olyan vízijármű vesztegelhet, amely érvényes hajóokmányokkal 
rendelkezik. Ez alól a rendelkezés alól az üzemben tartó - megfelelő biztonsági intézkedés 
megtétele mellett - ideiglenesen felmentést adhat. 

 

A személykikötőt és az azon veszteglő úszólétesítményeket úgy kell kikötni, hogy az 
megfeleljen az adott víziútszakaszra jellemző vízmozgásnak és vízszintváltozásnak. Szükség 
szerint a kikötőköteleket - az üzemben tartónak - állítani szükséges, továbbá a felgyülemlett 
uszadékot el kell távolítania. 

 

A közlekedési utakat, a kihelyezett mentőeszközöket szabadon kell hagyni, azokat még 
ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, illetve a hozzáférést akadályozni. 

 

A ki- és rákötési módoknak lehetővé kell tennie, hogy bármilyen veszély esetén a gyors 
helyváltoztatás, illetve menekülés lehetővé váljon. 

 

Utasok fogadását végző személykikötőben az utasok ki- és beszállítása csak az úszóműre 
elsőként rákötött személyszállító hajóról közvetlenül történhet, illetve más személyszállító 
hajón keresztül csak abban az esetben szabad, ha az egymás mellett kikötött személyszállító 
hajók között azonos fedélzeti szinten történhet az utasforgalom és mindkét oldalán korláttal 
zárt járó biztosított. 

 

Személykikötőben az áruszállító hajók, úszómunkagépek minden esetben, egyéb 
úszólétesítmények - más úszólétesítményre történő rákötés esetén - minden másodikként 
horgonyozni kötelesek, illetve orrhorgonnyal nem rendelkező úszólétesítményekről parti 
kötelet kell kiadni. 

 

A úszólétesítmények műveletezésekor a hajóállomás úszóművének munkaterületén a 
személykikötőben veszteglő, az ott kikötött és ott műveletező úszólétesítmény, valamint a 
hajóállomás üzemben tartójának illetékes munkatársain, továbbá az ellenőrzésre jogosult 
hatóság képviselőjén kívül más személy nem tartózkodhat. 

 

A személykikötőben kikötött úszólétesítmények vezetőit tájékoztatni kell a 
személykikötőben nyújtott szolgáltatásokról (pl. fenékvíz kiadása, üzemanyag-vételezés). 

 

Úszólétesítményeken keletkezett hulladékokat az arra rendszeresített tárolóhelyen kell 
elhelyezni. 
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Amennyiben az úszólétesítmények számára az üzemanyag-vételezés a személykikötőben 
engedélyezett, az üzemanyag-vételezés kizárólag közvetlenül (elsőként) kikötött 
úszólétesítményen, a kikötőhely üzemben tartójának előzetes engedélyével végezhető, az 
alábbi feltételeknek a vételezés időtartama alatti biztosítása esetén lehetséges: 
 

tilos a töltés technológiai (parti és úszólétesítményen lévő) területén a dohányzás és 
a nyílt láng használata, valamint az üzemanyagtöltés alatt álló úszólétesítményen 

 

minden olyan munkavégzés, amely közvetlen tűzveszélyt idézhet elő, 
tilos utasok ki- és beszállása, valamint utasok tartózkodása a töltés alatt álló 

 

úszólétesítményen,  
a vételezést végző úszólétesítményen és a kikötőhely technológiai területén 
dohányzást és nyílt láng használatát tiltó jelzést kell elhelyezni. 

 
 
 

 

A személykikötőben jól látható helyen fel kell tüntetni az alábbi adatokat: 
 

a hajóállomás által fogadni képes úszólétesítmények számát, illetve paramétereit (pl. 
 

kikötésre 75 méter hosszú és 40 méter széles terület vehető igénybe),  
az üzemben tartó nevét és elérhetőségét (URH-rádiócsatorna száma, telefonszám), a 
hajóállomás üzemelésére vonatkozó vízállási korlátozásokat, amennyiben van. 

 
 
 

 

Az úszóműállások üzemeltetési rendjére vonatkozó általános szabályok 

 

Úszóműálláson csak a hajózási hatóság által engedélyezett számú, illetve méretű 
úszólétesítmény vesztegelhet. 

 

Az úszóműálláson csak olyan úszólétesítmény vesztegelhet, amely érvényes 
hajóokmányokkal rendelkezik (amennyiben az úszólétesítményre azt jogszabály előírja). 

 

A veszteglő úszólétesítményeket úgy kell kikötni, hogy az megfeleljen az adott víziútszakaszra 
jellemző vízmozgásnak és vízszintváltozásnak. Szükség szerint a kikötőköteleket - az üzemben 
tartónak - állítania szükséges, továbbá a felgyülemlett uszadékot el kell távolítania. 

 

A közlekedési utakat, a kihelyezett mentőeszközöket szabadon kell hagyni, azokat még 
ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, illetve a hozzáférést akadályozni. 

 

Úszóműálláson a bejáróhíd biztonságos állapotáról, a Hajózási Biztonsági Szabályzat előírásai 
szerinti jelzések karbantartásáról és üzemeltetéséről az üzemben tartónak kell gondoskodnia. 

 

A gazdasági céllal, személyek fogadására üzemeltetett úszóműálláson - jól látható helyen - fel 
kell tüntetni a befogadóképességet. Ilyen úszómű csak olyan vízállástartományban fogadhat 
személyeket, amelyekben az úszómű megközelítése és a biztonságos bejárás feltételei 
biztosítottak. 
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Nyílt folyószakaszon veszteglő úszóműállás üzemben tartója - jegesedés megkezdésekor, 
továbbá a várható jégzajlást bekövetkezte előtt - köteles az úszómű biztonságos, védett 
kikötőbe szállításáról gondoskodni. 
 
 
 

 

A hajóhíd üzemeltetési rendjére vonatkozó általános szabályok 

 

A hajóhíd üzemben tartója a hidat naponta - legalább - két ízben köteles kinyitni. A hajózási 
hatóság a forgalom igényeinek megfelelően ettől eltérően is rendelkezhet. 

 

A hajóhídon - a hajózási hatóság ellenkező rendelkezése hiányában - egyirányú közúti 
forgalom engedélyezhető. 
 

A hajóhíd üzemben tartója köteles naponta - dokumentáltan - ellenőrizni: 
 

a híd rögzítését, a járófelület épségét, az előírt jelzések meglétét és megfelelő 
 

működését, valamint az előírt kommunikációs eszközök üzemképességét, 
nyitható hídnál a nyitást biztosító (műszaki és személyi) feltételek meglétét, 

 
változó vízállású vízterületen üzemelő híd esetén a vízállásváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségek teljesítését (pl. áttelepítés, közlekedés korlátozása, áthorgonyzás, 

 

üzemen kívül helyezés), 
a híd uszadéktól történt megtisztítását. 

 
 
 

 

A hajóhíd - jóváhagyott - üzemeltetési rendjét, valamint az úszólétesítménnyel történő 
áthaladásra vonatkozó bejelentkezés szabályait és a bejelentkezés módját az üzemben tartó 
köteles hajósoknak szóló hirdetményben közzé tetetni. 
 
 
 

 

Az ideiglenes hajóhíd üzemeltetése 

 

Az ideiglenes hajóhidat az engedélyező hajózási hatóság határozatában foglalt előírások és a 
hajósoknak szóló hirdetményben közzétettek szerint kell üzemeltetni. 
 
 
 

 

A veszteglőhelyek üzemelésére vonatkozó általános előírások 

 

A veszteglőhelyen műveletező úszólétesítmény köteles manővereit a többi veszteglő 
úszólétesítmény veszélyeztetése nélkül végezni. 

 

A veszteglő úszólétesítményt a mindenkori vízállásnak és vízjárásnak megfelelően 
biztonságosan kell lehorgonyozni, illetve kikötni úgy, hogy a többi úszólétesítmény 
műveletezését a lehető legkisebb mértékben korlátozza. A felgyülemlett uszadék 
eltávolításáról a veszteglő létesítmény vezetőjének kell gondoskodnia. 
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Parti kötelet úgy kell rögzíteni, hogy az - szükség esetén - könnyen oldható legyen. Parthoz 
történő kikötésre csak olyan kikötőeszköz alkalmazható, amely az úszólétesítmény kikötését 
biztonságosan lehetővé teszi. Kikötéskor a kötelek parti növényzetet és más - nem kikötésre 
nem szolgáló - műtárgyat nem veszélyeztethetnek. 

 

A veszteglő úszólétesítményt felügyelet nélkül hagyni tilos. Az üzemben tartó köteles a 
felügyeletről gondoskodni. Kikötő veszteglőhelyén veszteglő úszólétesítmények felügyeletét 
a kikötő üzemben tartója is elláthatja. 
 
 
 

 

A vízi repülőtér üzemeltetési rendjére vonatkozó általános előírások 

 

A vízen veszteglő légijárműveket a vízállási és vízjárási, valamint az időjárási viszonyok 
figyelembevételével biztonságosan kell kikötni. 

 

A vízi repülőtér üzemben tartójának segítség hívására alkalmas távbeszélő berendezést 
(telefon, mobiltelefon, a hajózási hatóság által jóváhagyott csatornán üzemelő URH-
rádiótelefon) kell üzemben tartani, ha a repülőtéren tartózkodik, vagy 1 órán belül 
odaérkezik légi vagy vízijármű. 

 

Vízi repülőtér csak jó látási, továbbá időjárási viszonyok esetén, napkeltétől napnyugtáig 
üzemeltethető. 

 

A vízi repülőtér kitűző és irányító jeleinek helyzetét, valamint műszaki állapotát a repülőteret 
üzemben tartó ellenőrzi, szükség szerint a javításról, illetve cseréről gondoskodik. Üzemi 
időszakon kívül a repülőtér vízben maradó és a víziközlekedés számára akadályt jelentő részeit az 
üzemben tartónak meg kell jelölnie, továbbá ezen kitűző jelek helyzetét, valamint műszaki 
állapotát szintén rendszeresen ellenőriznie, szükség szerint pedig javítania vagy cserélnie kell. 
 

A vízi repülőteret csak a hatóság által engedélyezett vízi- és légijárművek használhatják. 
 
 
 

 

A hajózsilipek üzemelésére vonatkozó általános előírások 

 

A hajózsilipek kitűző és irányító jeleinek üzemelését, illetve műszaki állapotát a zsilip 
üzemben tartója ellenőrzi, szükség szerint a javításról, illetve cseréről gondoskodik. 

 

A zsilip használatára az üzemben tartónak közlekedési rendet kell kialakítania, amelyet - a 
hajózási hatóság jóváhagyását követően - hajósoknak szóló hirdetményben közzé kell tennie. 
A közlekedési rendnek tartalmaznia kell: 
 

a zsilip főméreteit (hosszúság, szélesség, vízmélység, űrszelvény 
magasság), a zsilip üzemben tartójának adatai, elérhetősége (név, cím, 
telefonszám), a zsilip üzemelési idejét, 

 
a zsilip és az úszólétesítmény közötti kommunikáció módját (az úszólétesítmény 
bejelentkezése, a zsilip kezelőszemélyzet utasításai), 
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a zsiliphez tartozó veszteglőhelyek, várakozóhelyek adatait (helye, paraméterei), 
a zsilip speciális jeleit, jelzéseit és az áthaladás különleges lehetőségeit, 

 
a be- és kizsilipelési sorrendet. 

 
 
 

 

A zsilipbe történő be- és kihajózást a biztonságos manőverképesség megtartásához 
szükséges legkisebb sebességgel kell végezni. 

 

A zsilipben az úszólétesítményt a vízmozgásnak megfelelően kell kikötni. A víz leeresztése és 
felemelése során a kötelek rögzítését folyamatosan figyelemmel kell kísérni, a szükség 
szerinti kötélmanővereket az úszólétesítmény személyzetének el kell végezni. 

 

A zsilipelés csak akkor kezdhető meg, ha a zsilip kezelőszemélyzete meggyőződött arról, 
hogy minden úszólétesítmény biztonságosan ki van kötve, továbbá semmilyen meghajtó 
berendezés nem üzemel (kivéve, ha az a kezelőszemélyzet utasítására történik). 

 

A zsilipelés alatt a hajót, illetve a köteléket továbbító géphajót folyamatosan műveleti 
készenlétben kell tartani. A személyzet köteles figyelemmel kísérni a zsilipelés akadály- és 
veszélymentességét, illetve veszély észlelése esetén azt a zsilipkezelőnek haladéktalanul 
jelezni. 

 

A zsilipből történő kihajózás csak akkor kezdhető meg, ha a zsilipkapu teljesen nyitott 
állapotban van és a zsilip irányító jelzései ezt engedélyezik. 
 
 
 

 

Hajókiemelő berendezés üzemeltetésének rendjére vonatkozó általános előírások 

 

A hajókiemelő berendezés (sólya) üzemeltetése előtt meg kell győződni arról, hogy a 
kiemelésnek, vízre eresztésnek nincs akadálya, sem a víz, sem pedig a pálya parti területén. 

 

Az úszólétesítmény kiemelése, vízre bocsátása a sólyapálya üzemben tartójának irányítása 
alatt végezhető. 

 

Sólyapályát megközelíteni, illetve elhagyni csak a biztonságos műveletező képesség 
megtartásához szükséges legkisebb sebességgel lehet. 

 

A kisólyázás közben - a víz felszíne feletti állapotban - ismételten ellenőrizni kell az 
úszólétesítmény rögzítését a kiemelő berendezéshez. 

 

A kisólyázott úszólétesítményt a parton biztonságosan rögzíteni (kitámasztani) kell. Amíg a 
létesítmény nincs biztonságosan rögzítve, addig alatta senki sem tartózkodhat, illetve 
végezhet munkát. 

 

A sólyázási műveletek alatt illetéktelen személy nem tartózkodhat sem a sólyapálya víz- és 
partterületén, sem pedig az úszólétesítményen. Erről a műveletek megkezdése előtt a pálya 
üzemeltetéséért felelős személynek meg kell győződnie. 
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Úszólétesítmény nem gépüzemű sólyáról történő vízre bocsátása esetén, a sólyát üzemben 
tartó köteles a hajózás biztonsága érdekében szükséges intézkedéseket megtenni. 

 

A sólya víz alatt elhelyezkedő vagy ideiglenesen víz alá kerülő olyan elemeit, amelyek a 
víziközlekedésben résztvevők számára akadályt jelentenek, a sólyázásban részt nem vevők 
tájékoztatására „Áthaladni tilos” jelekkel kell megjelölni. 
 
 
 

 

Konténerek kirakodásakor fellépő speciális veszélyek 
 
 

 

A gázzal elárasztott konténerek címkéin szinte soha nem tüntetik fel, hogy gázokat 
 

tartalmaznak.  
Elégtelen biztonsági eljárások a gázzal elárasztott konténerek nyitása és kirakodása 
során. Nem végeznek megfelelő kockázatértékelést. 

 
Nincs egyértelmű, szabványosított szűrési protokoll a visszamaradó gázok ellenőrzésére. 
A káros egészségügyi hatásokkal járó eseményekkel kapcsolatban kevés bejelentés 

 

érkezik. 

 

A jelenlegi gyakorlatot érintő több változtatás bevezetése jelentősen javíthatja az érintett 
munkavállalók biztonságát és egészségét: 
 

A konténerek zárva tartása amíg egy kockázatértékelés meg nem állapította, hogy ez 
biztonságosan megtehető. Ennek alapjait a szállítási dokumentumok vagy a tartály 

 

légkörének jóváhagyott mérései szolgáltatják, szükség esetén szellőztetés után.  
Megfelelő ellenőrző berendezések és standardizált szűrési eljárások alkalmazásának 

bevezetése a gázzal elárasztott konténerekre. A szűréshez használt eszközöknek megfelelő 
érzékenységgel kell érzékelniük a MeBr-t és a PH3-t (és lehetőleg más gázokat) a 

 

foglalkozási expozíciós határérték legalább 10%-os szintjének pontos felismeréséhez.  
A gázzal elárasztott konténerek címkézésére vonatkozó jogszabályok végrehajtása. 

Egységes megközelítésre van szükség az európai kikötőkben annak érdekében, hogy 
 

elkerüljük a biztonság és az egészség árán folyó versenyt.  
A  munkavállalók  számára  lehetséges  egészségügyi  kockázatot  jelentő  konténerek 

azonosítása – világos, egységes címkékkel való ellátása szükséges (ideértve a szimbólumok 
 

használatát, ha nyelvi akadályok merülhetnek fel). 
Egységes eljárások létrehozása és végrehajtása a gázok kiáramlására (a levegő cseréjére) 
 

és a gázzal elárasztott konténerek szellőztetésére.  
Információs csomagok terjesztése, amelyek az egyéni védőfelszerelésekhez és a 
kockázatértékeléshez nyújtanak útmutatást; ezeknek könnyen érthetőnek kell lenniük 
minden olyan munkavállaló számára, aki gázzal elárasztott konténerek kockázatainak van 
kitéve. 
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2.1.3. A légiközlekedés földi kiszolgálási feltételei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2002. (I. 28.) KöViM rendelet A légiközlekedés földi kiszolgálás feltételeiről és 
engedélyezésének rendjéről)  
 

Fogalommeghatározások 

 

a) repülőtér-rendszer: két vagy több olyan repülőtér, amelyeket egy csoportba foglaltak, és 
amelyek ugyanazt a várost vagy városcsoportot szolgálják ki; 

 
b) a repülőtér üzemben tartója: az Lt. (légiközlekedésről szóló törvény) 71. §-ának 20. 
pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy azzal, hogy ha a repülőteret vagy 
repülőtér-rendszert több természetes vagy jogi személy üzemelteti, minden egyes ilyen 
személyt a repülőtér üzemben tartójának kell tekinteni, ha pedig egy természetes vagy jogi 
személy több repülőteret vagy repülőtér-rendszert üzemeltet, az egyes repülőtereket, illetve 
repülőtér-rendszereket elkülönítve kell figyelembe venni; 

 
c) repülőtér-használó: az a gazdálkodó szervezet, amely utasnak, poggyásznak, árunak vagy 
postának az adott repülőtérre vagy repülőtérről légi úton történő szállítását végzi; 

 
d) földi kiszolgálás: az Lt. 71. §-ának 23. pontjában említett és az e rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott tevékenység; 

 
e) saját kiszolgálás: olyan földi kiszolgálás, amelynek során a repülőtér-használó közvetlenül 
végez egy vagy több, földi kiszolgálásnak minősülő tevékenységet a maga számára, és nem köt  
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szerződést másik féllel e tevékenységek elvégzésére. A saját kiszolgálás szempontjából a 
repülőtér-használók nem tekintendők egymás viszonylatában másik félnek, ha egyikük a 
másik többségi tulajdonában van, vagy mindegyikük ugyanannak a személynek a többségi 
tulajdonában van; 

 

f) kiszolgáló: az a gazdálkodó szervezet, amely hatósági engedély alapján egy vagy több, földi 
kiszolgálásnak minősülő tevékenységet végez másik fél számára. 
 
 
 

 

1. számú melléklet a 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelethez 
 

Földi kiszolgálási tevékenységek 

 

Földi adminisztráció és felügyelet: képviselet és kapcsolattartás a helyi hatóságokkal és 
egyéb személyekkel, kifizetések a repülőtér-használó nevében, és irodahelyiség biztosítása 
annak képviselői részére. 

 

A rakodás irányítása, kézbesítés és távközlés, a repülőgép súly- és súlypont számítása (Load 
Control), jegykezelés (Departure Control). 
 

Egységrakomány eszközök (ULD) kezelése, raktározása és adminisztrációja. 
 

Utas- és poggyászkezelés (Passenger & Baggage): 
 

Utaskezelés: az érkező, induló, transzfer és tranzitutasok kezelése, beleértve a jegyek 
és úti okmányok ellenőrzését, a poggyászfelvételt és a poggyászok továbbítását a 

 

válogató területére.  
Poggyászkezelés: a poggyászok kezelése, válogatása és az indulásra való előkészítése 
a válogatóban, a poggyászoknak a légijármű és a válogató közötti szállítására szolgáló 
járműre történő felrakodása és arról való lerakodása, valamint a poggyászok 
továbbítása a válogatóból a poggyászkiadóba. 

 
 
 

 

Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail): 
 

áru vonatkozásában az export, import és transzfer áru fizikai kezelése, a kapcsolódó 
okmányok  kezelése,  vámeljárás  és  a  felek  megállapodása  szerinti,  illetve  a 

 

körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása;  
postai küldemények vonatkozásában a bejövő és kimenő postai küldemények fizikai 
kezelése, a kapcsolódó okmányok kezelése és a felek megállapodása szerinti, illetve a 
körülmények alapján szükséges biztonsági eljárások lebonyolítása. 
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Előtéri kiszolgálás (Ramp handling) 
 
 
 

 

A forgalmi előtéren előforduló feladatok: 
 

a légijármű földi beállítása induláskor és érkezéskor; 
 

a légijármű rakodásának segítése és a megfelelő berendezések biztosítása; 
kommunikáció a légijármű és az indulási oldal szolgáltatója között; 

 
a légijármű ki- és berakodása, beleértve a megfelelő eszközök biztosítását és 

működtetését, a legénység és az utasok szállítása a légijármű és a terminál között, 
 

valamint a poggyászok szállítása a légijármű és a terminál között; 
a hajtóművek indításához szükséges egységek biztosítása és működtetése; 

 
a légijármű mozgatása érkezéskor és induláskor, valamint a megfelelő berendezések 
biztosítása és működtetése. 

 
 
 

 

A légijármű kiszolgálása: 
 

a légijármű külső és belső tisztítása, valamint a mellékhelyiséggel és a vízellátással 
 

kapcsolatos szolgáltatások;  
a kabin hűtése és melegítése, a hó és jég eltávolítása, a légijármű jégtelenítése; a 
kabin átrendezése a megfelelő berendezési tárgyakkal, valamint ezek tárolása. 

 
 
 

 

Üzemanyag- és kenőanyag-kezelés: 
 

az üzemanyagtöltés és -leeresztés szervezése és elvégzése, beleértve az üzemanyag 
tárolását  és  az  üzemanyag-szállítmányok  minőségének  és  mennyiségének 

 

ellenőrzését; 
kenőanyag és egyéb folyadékok utántöltése. 

 
 
 

 

A légijármű karbantartása: 
 

az indulást megelőző rutinellenőrzés; 
 

pótalkatrészek és megfelelő eszközök biztosítása és kezelése; 
 

megfelelő parkolóterület és/vagy hangár igénylése vagy lefoglalása. 
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Repülőüzemi szolgáltatások és a személyzet adminisztrálása, az üzemelés irányítása (Flight 
Operation): 
 

a járat előkészítése az indulási repülőtéren vagy egyéb ponton; 
 

repülés közbeni támogatás, beleértve az esetleg szükséges 
átirányítást; repülés utáni tevékenységek; 

 
a személyzet adminisztrálása. 

 
 
 

 

Földi szállítás: 
 

a személyzet, az utasok, a poggyászok, az áruk és a postai küldemények szállításának 
szervezése és elvégzése az adott repülőtér különböző termináljai között, kivéve ugyanezt 

a szállítást a légijármű és az adott repülőtér területén lévő bármely más pont 
 

között; 
a repülőtér-használó által kért egyéb speciális szállítás. 

 
 
 

 

Fedélzeti ellátás: 
 

ételek és italok szállítása, a légijárműre történő felrakodása és a légijárműről történő 
 

lerakodása;  
az élelmiszer, az italok és az ezek elkészítéséhez szükséges eszközök 
tárolása; eszközök tisztítása; 

 
eszközök, a bárkészlet és az élelmiszerek előkészítése és szállítása. 

 
 
 

 

Kapcsolattartás a szállítókkal és adminisztratív tevékenység: minden egyéb felügyeleti 
szolgáltatás a repülés előtt, alatt és után, valamint a repülőtér-használó által kért minden 
egyéb adminisztratív szolgáltatás. 
 
 
 

 

Biztonság (Security): 
 

utas és poggyász átvilágítás; 

áru- és postai küldemények; 

fedélzeti kiszolgálás (catering); 

repülőgépbiztonság, őrzés; 
 

egyéb biztonsági szolgáltatások. 
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EGYES FÖLDI KISZOLGÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEKHEZ ELŐÍRT SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

A kérelmező rendelkezzen a földi kiszolgálás ellátásához szükséges, a jogszabályok által előírt 
munkavédelmi, tűzvédelmi és foglalkozás-egészségügyi előírásoknak megfelelő iroda- és 
szolgálati helyiségekkel. 
 
 
 

 

Az egyes tevékenységekkel kapcsolatos szakmai követelmények 
 

a) A repülőgép súly- és súlypont számítása (Load Control) 

 

A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM 
rendelet által előírt szakszolgálati engedély megléte kötelező, továbbá a kérelmező 
rendelkezzen 

 

- a számítógépes repülőgép súly- és súlypontszámító rendszer (Load Control System) 
használati jogával, 

 
- a SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) kommunikációs 
rendszer használatának jogosultságával, 

 
- a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rövidhullámú rádió kommunikáció technikai 
és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri 
engedélyekkel, valamint igazolja a saját vagy megvásárolt Load Control Rendszer 
használatához szükséges képzés elvégzését, illetve rendelkezzen kidolgozott képzési 
tematikával a rendszer használatát illetően. 
 
 
 

 

b) Jegykezelés (Departure Control), a kérelmező rendelkezzen 
 

- a számítógépes jegykezelési rendszer (Departures Control System, DCS) használati jogával, 
 
- a SITA kommunikációs rendszer használatának jogosultságával, 

 
- a légijármű és a földi kiszolgáló egység közötti rövidhullámú rádió kommunikáció technikai 
és egyéb eszközeivel, valamint ezen berendezések üzemeltetéséhez szükséges repülőtéri 
engedélyekkel, valamint igazolja a saját vagy megvásárolt DCS használatához szükséges 
képzés elvégzését, illetve rendelkezzen kidolgozott képzési tematikával a rendszer 
használatát illetően. 
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c) Az egységrakományok kezelése (ULD Control) a kérelmező rendelkezzen 
 

- speciális eszközökkel és megfelelő tárolóhelyiséggel, 

 
- speciális egységrakomány képző eszközök (ULD) tárolásához, kezeléséhez és szállításához 
szükséges eszközökkel *pl. görgős palettaszállító kocsi (dolly)+, 
 
- statikus és mobil rakodó/emelő eszközökkel, 

 
- megfelelő adminisztrációs rendszerrel az eszközök és az egységrakomány képző eszközök 
nyilvántartására. 
 
 
 

 

d) Utas- és poggyászkezelés (Passanger & Baggage) a kérelmező 

 

- mozgáskorlátozott utasok kezelésére rendelkezzen saját személyzettel vagy a szolgáltatást 
végző megfelelő céggel kötött szerződéssel, 

 
- a kézikönyv tartalmazza az utas- és poggyászkezelési eljárásokat, különös tekintettel a kíséret 
nélküli gyermek, tranzitutas, vízum nélküli tranzitutas, deportált utas, VIP utas kezelésére, 

 
- rendelkezzen a jegykezelő pultok üzemeltetőjével érvényes szerződéssel a jegykezelő 
pultokhoz való hozzáféréséről, 

 
- rendelkezzen Elveszett Poggyász Kereső Szolgálattal és az ehhez szükséges World Tracer 
rendszerhez való igazolható használati jogosultsággal, 
 
- a tranzitterületen is legyen utaskezelésre alkalmas helyisége és technikai felszereltsége, 
 
- rendelkezzen túlsúly beszedéséhez szükséges infrastruktúrával és technikai háttérrel, 

 
- rendelkezzen veszélyes áru kezelésére vonatkozó tanfolyamot (Dangerous, DGR) elvégzett 
személyzettel, 
 
- rendelkezzen a poggyászok és utasok szállítására megfelelő eszközzel. 
 
 
 

 

e) Áru- és postai küldemények kezelése (Cargo & Post Office Mail) a kérelmező rendelkezzen 
 

- fedett tárolóhelyiséggel, 
 
- a vonatkozó vámjogszabályoknak megfelelő raktárral a vámáruk kezeléséhez, 
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- speciális áruk tárolásához speciális raktárakkal, ezek kezeléséhez megfelelően képzett és 
jogosított személyzettel, 
 
- árukezeléshez előírt vizsgával rendelkező személyzettel, 
 
- a célnak megfelelő hitelesített mérleggel, 
 
- megfelelő számítógépes háttérrel, 

 
- megfelelő vámjogosításokkal, valamint a vámrendszerekhez való hozzáférési jogosultsággal 
és annak technikai hátterével, 

 
- az elvégzendő tevékenységhez külön jogszabályban előírt egészségügyi, állat-egészségügyi 
és tűzvédelmi engedélyekkel, 
 
- tűzvédelmi szabályzattal és veszélyes árukezelési szabályzattal (DGR), 

 
- a Légifuvarozók Nemzetközi Szervezete (IATA) által elfogadott teljes körű tűzvédelmi és 
veszélyes árukezelési (DGR) képzésen részt vett személyzettel. 
 
 
 

 

f) Előtéri kiszolgálás (Ramp handling): A kérelmező számára követelmény a biztonsági 
előírások megléte és azok betartása. 
 
 
 
 
g) A repülőgép takarítása: A kérelmező számára követelmény a külön jogszabályban foglalt 
egészségügyi előírások betartása. 
 
 
 
 
h) A személyzet földi szállítása: Követelmény, hogy a kérelmező öt évnél nem régebbi 
eszközparkkal rendelkezzen. 
 
 
 
 
i) Biztonság (Security). Követelmény, hogy a kérelmező a cargo tevékenység ellátásához 
szükséges átvilágító berendezéssel rendelkezzen. 
 
 
 
 
j) Jégtelenítés: Követelmény, hogy a kérelmező a jégtelenítési tevékenységhez öt évnél nem 
régebbi, a jégtelenítő folyadék típusának megfelelő, kifejezetten repülőgép jégtelenítésére 
gyártott eszközzel (eszközökkel) rendelkezzen. A jégtelenítésre kizárólag ISO minősített 
jégtelenítő folyadék használható. 
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k) Az üzemelés irányítása (Flight Operation): Követelmény, hogy a kérelmező Eurocontrollal 
való kapcsolattartása biztosított legyen. 
 
 
 

2013. április 29-én az Európai Unió országaiban életbe léptek a légi export szállítmányokra 
vonatkozó új biztonsági előírások. 
 
 

 

Az itt felsorolt veszélyes anyagok légi úton csak abban az esetben szállíthatók, ha arra az illetékes 
államok a 2.1 szakasz értelmében mentesítést adnak, vagy ha a Technológiai Utasítás 
rendelkezései jelzik azt, hogy a származási állam által kiadott jóváhagyással szállíthatók: 

 

a) Mindazok az árucikkek és anyagok, amelyeket a Technológiai Utasítás normál 
körülmények közötti szállításr0a tilosként tüntet fel; és 
b) Fertőző élő állatok. 

 

Veszélyes anyagok légi-szállításához használt csomagoló eszköznek jó minőségűnek és oly 
módon összeállítottnak és biztonságosan lezártnak kell lennie, amely megakadályozza a 
szállítás normál körülményei között a hőmérséklet, a páratartalom, vagy a nyomásváltozás, 
illetve a rezgés által esetleg keletkező szivárgást. 

 

A postaszolgálatok által légi-szállításra továbbított veszélyes anyagok ellenőrzésének 
nemzetközi eljárásait a Nemzetközi Postaszövetség (Universal Postal Union) dolgozta ki. 
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Példa Transport manager kockázatértékelésére   
Kockázatértékelést végezte:  

Kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja: 

Fő tevékenységi csoport: Vezető beosztásúak 

Érintett munkakörök: TRANSPORT MANAGER 

Veszélyeztetettek, érintettek száma: kb. 1-2 fő 

Folyamat / tevékenység / 
Lehetséges veszély 

munkalépés  

 emberekkel való foglalkozás, konfliktushelyzetekből adódó 

 stressz 

Irányítási feladatok ellátása döntéshozatallal járó stressz 

 Különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért 

Döntéshozatal nehezen döntéshozatallal járó stressz 

áttekinthető helyzetben,  

hiányos információk alapján, különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért 

anyagi felelősség mellett  

Szerződések, rendelések készítés Szigorú határidők betartásából adódó stressz 

 emberekkel való foglalkozás, konfliktushelyzetekből adódó 

 stressz 

 Megcsúszás, elcsúszás 

 Elesés, megbotlás 

Üzemi bejárás, ellenőrzési  

tevékenység Lábsérülés 

 Ellökés, eltolás veszélye 

 Közlekedésből, jármű vagy egyéb eszközök forgalmából 

 adódó veszélyek pl. elütés 

 Folyamatos ülőmunka, mozgáshiányból adódó izületi 

Képernyős-, irodai adminisztratív fájdalmak, bántalmak 

jellegű munka nem megfelelően karbantartott klíma berendezés 

 veszélye, biológiai veszély 

Tartósan képernyő előtt végzett 
Ritka pislogásból, képernyő folyamatos figyeléséből adódó 

látás romlás 
munka 

Rossz testhelyzetből, üléspozícióból adódó gerinc, hát, (>4 óra/nap) 
derék bántalmak  

Elektromos berendezések 
Áramütés veszélye 

használata  

 Járművezetésből adódó ergonómiai, fiziológiai veszélyek 

Közúti közlekedés 
Közlekedési baleset 

 

 Fáradt állapotban vezetés, elalvás veszélye 

 
 

 Kockázatértékelés elvégzésének dátuma:    

   Előző kockázatértékelés időpontja:   

 Szükséges javító intézkedések elvégzésének felelőse:   

 Súlyosság, Gyakoriság, 
Összesítés, Kockázati szintet csökkentő javasolt intézkedés, 

Súlyosság módosított Kockázati szint várható 

Kiegészítő információk, következmények következmény előfordulás (1- értéke a javaslatok szintje az intézkedések 
priorítás betartandó szabályok  

(1-5) 5) alapján alapján    

Stressz 

   

Kompromisszumkészség fejlesztése, megértő, 

  

2 4 8 1 4 
rokonszenves hozzáállás tanusítása       

Stressz 2 5 10 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 1 5 

Stressz 2 5 10 
Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 

1 5 
körökkel egyeztetés       

Stressz 2 5 10 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 1 5 

Stressz 2 5 10 Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 1 5 
    körökkel egyeztetés   

Stressz 2 4 8 
Időszakos szakorvosi vizsgálat, pihenőidők beiktatása, 

1 4 
feladatok rendszerezése       

Stressz 2 5 10 
Kompromisszumkészség fejlesztése, megértő, 

1 5 
rokonszenves hozzáállás tanusítása       

Kiömlött folyadék, síkos felü let 4 3 12 Akadálymentes felület biztosítása, szintkülönbségek 3 9 

Talajon elhelyezet tárgyak, egyenetlen 
4 3 12 

Akadálymentes felület biztosítása, szintkülönbségek 
3 9 

burkolat jelölése      

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
3 2 6 

Eszkőz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 
2 4 

vagy technológia ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete      

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 4 2 8 Zárt technológia, figyelmes munkavégzés, oktatás, 3 6 
  

vagy technol1ógia.oldalrendszeres munkavédelmi ellenőrzés   

 
5 2 10 

Figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 
3 6 

Figyelmetlenség, szabálytalan közlekedés kipihent állapot      

Rossz testtartás, székbeállítás 3 4 12 
Időközönkénti szünet beiktatása, mozgás, levegőzés 

2 8 
      

Légúti megbetegedés 3 2 6 
Szellőzés, frisslevegő utánpótlás biztosítása, légkezelő 

2 4 
rendszer időszakos karbantartása       

Látásromlás 2 4 8 
Pihenőidők beiktatása, rendszeres orvosi vizsgálat 

1 4 
      

Mozgásszervi, izületi, gerincproblémák 2 4 8 
Megfelelő üléspozíció, munkaeszközök helyének beállítása 

1 4 
      

Elektromos áram, rövidzár, túláram, 
   Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

5 2 10 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 4 8 
szigetelés károsodása    

üzembe helyezés előtt 
  

      

Mozgáshiány, elgémberedés, rossz 
3 3 9 

Időközönkénti megállás, pihenés, test átmozgatása, 
2 6 

üléspozíció megfelelő ülésbeállítás, gerinctámasz igénylése      

 
5 3 15 

figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 
3 9 

Figyelmetlenség, szabálytalan közlekedés kipihent állapot      

    Kipihent állapotban vezetés, körültekintő, szabályos   
 5 3 15 közlekedés, időközönkénti megállás, pihenés, test 3 9 

Hajnali, esti vezetés, forgalom    átmozgatása,   

 
*1993. évi XCIII. Törvény 54. § (d). A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 
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2.2 Raktározás, rakománykezelés (tárolóhely és raktár üzemeltetése árufajtától függetlenül) 
 
 

Az áruk tárolásának és raktározásának általános előírásai 

 

A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat 
rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni. Ez idő alatt a termékeket védeni kell a káros 
hatásoktól. Ezt az állagmegóvó tevékenységet hívjuk tárolásnak, raktározásnak. A két 
legfontosabb követelmény az áruk minőségének megőrzése és a tárolás áttekinthetősége. 
 

A raktárak kialakításának általános szempontjai:  
Meg kell akadályozni az áruk minőségi károsodást, állagromlását. 
A készlet áttekinthető és könnyen mozgatható legyen. 

 
A helykihasználás a lehető legkedvezőbb 
legyen. Ne legyen zsúfolt. 

 
A munkakörülmények biztonságosak legyenek. 

 
Biztosítani kell az áru vagyon-, tűz-, munkavédelmi és közegészségügyi szabályok 
betartását. 

 
 

A raktári berendezések és a raktározási mód meghatározásánál arra kell törekedni, hogy a 
legkedvezőbb legyen a helykihasználás. 
 

Raktártípusok: 
Alacsony raktárak (belmagasság: max 5 méter) 

 
Középmagas raktárak (belmagasság: max 12 méter) 

 
Magas raktárak (belmagasság: 20-25 méter körül) 

 
Emeletes raktárak (az alacsony raktárak többszintes változata) 

 

Raktárak technológiai felszereltsége: 
Állványok 

 
Egységrakományt képző eszközök (pl: rakodólapok, 
stb.) Árumozgató eszközök 

 
Felrakógépek 

 
Csúszdák, liftek szállítószalagok 

 

Áruk tárolását meghatározó tényezők 
A tárolt árucikkek jellege 

 
A raktár nagysága 

 
Az árusítási forma (értékesítési mód) 
A raktárak felszereltsége 
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Példa raktárvezetői munkakör kockázatértékelésére  

 
Kockázatértékelést végezte:  

Kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja: 

Fő tevékenységi csoport: Raktari adminisztrativ 

Érintett munkakörök: Raktárvezető 

Veszélyeztetettek, érintettek száma: 1 fő 

Folyamat / tevékenység / 
Lehetséges veszély 

munkalépés  

 Rutinszerű munkavégzés veszélyei 

 Lábsérülés 

Folyamatosan fennálló veszélyek Ellökés, eltolás veszélye 

 Közlekedésből, jármű vagy egyéb eszközök forgalmából 

 adódó veszélyek pl. elütés 

 Omlásveszély 

 emberekkel való foglalkozás, konfliktushelyzetekből adódó 

 stressz 

Irányítási feladatok ellátása döntéshozatallal járó stressz 

 Különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért 

Döntéshozatal nehezen döntéshozatallal járó stressz 

áttekinthető helyzetben,  

hiányos információk alapján, különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért 

anyagi felelősség mellett  

Szerződések, rendelések készítés Szigorú határidők betartásából adódó stressz 

 emberekkel való foglalkozás, konfliktushelyzetekből adódó 

Üzemi bejárás, ellenőrzési 
stressz 

Megcsúszás, elcsúszás 
tevékenység  

 Elesés, megbotlás 

 Folyamatos ülőmunka, mozgáshiányból adódó izületi 

Képernyős-, irodai adminisztratív fájdalmak, bántalmak 

jellegű munka nem megfelelően karbantartott klíma berendezés 

 veszélye, biológiai veszély 

Tartósan képernyő előtt végzett 
Ritka pislogásból, képernyő folyamatos figyeléséből adódó 

látás romlás 
munka 

Rossz testhelyzetből, üléspozícióból adódó gerinc, hát, (>4 óra/nap) 
derék bántalmak  

Elektromos berendezések 
Áramütés veszélye 

használata  

 
 

 Kockázatértékelés elvégzésének dátuma:  

   Előző kockázatértékelés időpontja: 

 Szükséges javító intézkedések elvégzésének felelőse: 

 Súlyosság, Gyakoriság, 
Összesítés, Kockázati szintet csökkentő javasolt intézkedés, 

Kiegészítő információk, következmények következmény előfordulás (1- 
priorítás betartandó szabályok  

(1-5) 5)    

 
3 4 12 

Pihenőidők beiktatása, figyelmes munkavégzés, 

Figyelmetlenség munkaterület időszakos váltása    

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
3 3 9 

Eszkőz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 

vagy technológia ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete    

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
4 3 12 

Zárt technológia, figyelmes munkavégzés, oktatás, 

vagy technológia rendszeres munkavédelmi ellenőrzés    

 
5 3 15 

Figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 

Figyelmetlenség, szabálytalan közlekedés kipihent állapot    

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
5 3 15 

Figyelem felhívása, oktatás, veszélyt jelentő tárgyak 

vagy technológia kibiztosítása, egyéni védőeszközök viselete    

1. oldalkörökk elegy eztet és  

Stressz 2 4 8 Kompromisszumkészség fejlesztése, megértő, 

rokonszenves hozzáállás tanusítása     

Stressz 2 5 10 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 

Stressz 2 5 10 
Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 

körökkel egyeztetés     

Stressz 2 5 10 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 

Stressz 2 5 10 Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 

Stressz 2 4 8 
Időszakos szakorvosi vizsgálat, pihenőidők beiktatása, 

feladatok rendszerezése     

Stressz 2 5 10 
Kompromisszumkészség fejlesztése, megértő, 

rokonszenves hozzáállás tanusítása     

Kiömlött folyadék, síkos felület 4 3 12 Akadálymentes felület biztosítása, szintkülönbségek 

Talajon elhelyezet tárgyak, egyenetlen 
4 3 12 

Akadálymentes felület biztosítása, szintkülönbségek 

burkolat jelölése    

Rossz testtartás, székbeállítás 3 4 12 
Időközönkénti szünet beiktatása, mozgás, levegőzés     

Légúti megbetegedés 3 2 6 
Szellőzés, frisslevegő utánpótlás biztosítása, légkezelő 

rendszer időszakos karbantartása     

Látásromlás 2 4 8 
Pihenőidők beiktatása, rendszeres orvosi vizsgálat     

Mozgásszervi, izületi, gerincproblémák 2 4 8 
Megfelelő üléspozíció, munkaeszközök helyének beállítása     

Elektromos áram, rövidzár, túláram, 
   Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági 

4 2 8 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 
szigetelés károsodása    

üzembe helyezés előtt     

 
 
 
 

 
 

Súlyosság módosított Kockázati szint várható 

értéke a javaslatok szintje az intézkedések 

alapján alapján 

2 

 

8 

2 6 

3 9 

3 9 

3 9 
  

1 4 

1 5 

1 5 

1 5 

1 5 

1 4 

1 5 
  

3 9 

3 9 

2 8 
  

2 4 

1 4 

1 4 
  

3 6 

  

 
*1993. évi XCIII. Törvény 54. § (d). A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 
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Fontos raktározási művelet az anyagmozgatás. Az anyagok mozgatásának megkezdése előtt 
meg kell győződni arról, hogy a szállítandó anyagok, tárgyak vagy azok csomagolási módja, 
illetőleg mozgatása nem veszélyezteti-e a dolgozók egészségét, testi épségét.  

Rakodásban jártas, 18 éven felüli, kellő gyakorlattal, rendszeres szállítás esetén 
biztonságtechnikai  vizsgával  is  rendelkező  dolgozónak  kell  lennie  a  műveletet 

 

végzőnek.  
Anyagok kitermelését, megbontását fokozatosan, felülről lefelé haladva kell végezni. 
Rakodás közben rakaton, ömlesztett depónián stb. tartózkodni csak akkor szabad, ha 

 

az ott tartózkodás biztonságos. Azoknál az anyagmozgatási munkáknál, illetve 
 

eszközöknél, ahol a kézsérülés veszélye fennállhat, gondoskodni kell a kéz védelméről. 
Anyagokat, tárgyakat úgy kell szállítani, hogy közben ne veszélyeztessék sem a  

szállítást végzőket, sem a környezetben levőket. 
Szállítóeszközön a le- és felrakodást úgy kell végezni, hogy annak stabilitását e munka 

 

ne veszélyeztesse. 
Tűz- és robbanásveszélyes anyagok rakodásakor a vonatkozó tűzrendészeti előírások 

 

az irányadók.  
Egészségre káros, robbanás- vagy tűzveszélyes stb. tárolt anyagok mellett táblán fel 
kell tüntetni az anyag pontos megnevezését, tűzveszélyességi osztályba tartozását, 
tulajdonságát, a kezelésre, az egyéni védőeszközökre és a veszély esetén szükséges 
tennivalókra vonatkozó előírásokat. 

 
 

Kézi tehermozgatás: olyan terhek mozgatása kézi erővel, amelyet egy vagy több 
munkavállaló által - beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, 
továbbítását vagy mozgatását -, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen 
ergonómiai feltételek miatt a munkavállalóknak - különösen - hátsérülést okozhatnak. 
 
Hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, 
bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása. 
 

Emelőgépek: 
Az emelőgép-kezelés személyi feltételei – Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki 

18. életévét betöltötte, 
 

a feladat elvégzésére előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, 
 

rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a 
helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz 
szükséges vezetői engedéllyel. 

 

Kézikocsi 
 
Olyan kézikocsit, amelynek nincs vonó rúdja, csak tolni szabad. Az ilyen kocsit csak olyan 
magasságig szabad megrakni, hogy a kocsit toló dolgozó az útvonalat áttekinthesse. 
 

Csúszda 

 

A csúszdán szállított anyag kivágódását meg kell akadályozni. A lejövő anyag biztonságos 
felfogásáról gondoskodni kell. A fennakadt anyag biztonságos elindításának módját meg kell 
meghatározni. 
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A munkabaleseteknél a legtöbb baleset magasságokból történő leesésből ered. 

 

A rakodógépek általános jellemzése, kialakításuk, működésük jellemzői, alkalmazási 
területük, főbb csoportjaik: folyamatos és szakaszos működésű rakodógépek. 
 

A rakodógép üzemeltetés veszélyforrásai, a megelőzés lehetőségei: 
- az indítással és leállítással kapcsolatos, 
- az anyagfelvétel és anyagleadás közben fellépő, 
- a vezetés és az anyag továbbítása közben keletkező, 
- az üzemeltetés kapcsolatos veszélyforrások. 

 

A rakodógépek biztonságos kialakításának fontosabb szempontjai, a kezelő biztonságos 
munkavégzésének feltételei. Az alkalmazandó biztonsági berendezések. A biztonságos 
üzemeltetés fontosabb előírásai:  

 

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 
követelményeinek minimális szintjéről, illetve a vonatkozó nemzeti szabványok tartalmazzák. 

 

Emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni. A 
gépi meghajtású emelőgépekhez emelőgép naplót kell rendszeresíteni, abban a 
műszakonkénti vizsgálatokat, a meghibásodásokat és az elhárítás tényét rögzíteni kell. 
 
Az emelőgépre, annak szerkezetére, gépházába, vezető helyére csak az azon szolgálatot 
teljesítő kezelő, ellenőrző és karbantartó személyek mehetnek fel. 
 
Emelőgépre felmenni csak annak álló állapotában az erre szolgáló úton szabad – kivéve a 
vészhelyzeteket. 
Emelőgépre felmenni, ott tartózkodni csak a kezelő tudtával szabad. 
 
Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy 
vagyonbiztonságot veszélyezteti, köteles a kezelőnek „Vigyázz! Azonnal állj!” jelzést adni. Ezt 
a kezelő köteles végrehajtani. 
 
Emelőgéppel személyeket szállítani csak az erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő 
felszereléssel, illetve az erre a célra alkalmassá tett emelőgéppel szabad. 
 
Emelőgéppel közvetlenül csak függőleges irányú erőhatást szabad kifejteni (kivéve ha a 
gyártó a gépet erre alkalmassá tette). 
 
A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében 
tartózkodó személy köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és a teher őt ne 
veszélyeztesse. Az emelőgép állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni tilos. 
 
A megemelt terhet csak olyan terület felett szabad vinni, ahol személy nem tartózkodik. 
Megemelt teher alatt munkát csak akkor szabad végezni, ha a tehet biztonságos 
alátámasztás tartja. 
 
Az emelés megkezdése előtt a kezelőt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit 
köteles figyelembe venni. 
 
Ha a teher kötözésével egyidejűleg több személy végzi, egyiküket meg kell bízni a az 
emelőgép kezelő irányításával. 
 
Ha a kezelő helyéről a teher mozgását nem képes követni, akkor több irányítót kell 
biztosítani. A kezelőfülkével ellátott emelőgépnél az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő 
biztonságos kimenekítésének személyi és tárgyi feltételeit. 
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Emelőgép kezelőkre vonatkozó előírások 

 

A kezelő köteles figyelembe venni az emelőgép naplóba az előző műszakban tett 
bejegyzéseket. 
 
Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén 
nem tartózkodik senki. 
 
Minden műszak előtt köteles megvizsgálni az emelőgép biztonságát érintő berendezések 
hatékonyságát. 
 
Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet észlel, ami az emelőgép biztonságos 
üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok rendellenességek 
megszüntetése után helyezheti üzembe.  

Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyezni. 
 
Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép 
hatókörzetében tartózkodókat. 
 
Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés 
helyes módjáért, a kötöző munkájáért, amennyire azt munkahelyéről megítélheti. 
 
Az emelést, illetve szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az 
emelés senkit sem veszélyeztet. 
 
A terhet úgy kell először megmozdítani, hogy az éppen csak megmozduljon eredeti helyéről, 
majd a mozgást meg kell állítani. Csak akkor lehet folytatni, ha az emelőgép fékje rendben 
van és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. 
 
Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó 
személyek el nem hagyták. 
 
Az irányítótól kapott jelzés végrehajtását meg kell tagadni, ha ellentétes a szabályzattal, vagy 
a használati utasítással, illetve megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat. 
 
A megemelt terhet csak olyan útvonalon és magasságban szállíthatja, hogy ne veszélyeztesse 
az élet- és vagyonbiztonságot. 
Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni. 
 
Ha olyan hibát észlel, ami veszélyezteti az emelőgép vagy a körülötte dolgozók biztonságát, 
köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet leállítani. 
 
Üzemeltetés befejezésekor a terhet és a teherfelvevő eszközt le kell tenni, a géppel beállni a 
kezelési utasítás szerinti helyre, motort leállítani, szélterhelés miatti elmozdulás ellen 
biztosítani, illetéktelen üzembe helyezést megakadályozni. 
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Szakaszos működésű rakodógépek üzemeltetésével kapcsolatos baleseti veszélyforrások. 

 

Szakaszos működésű rakodógépek: Homlokrakodók, fej feletti rakodó, forgórakodó, lapátos 
tológépek, géplapát, forgókotrók (exkavátorok). 
 
Valamilyen, általában sínpályához nem kötött szállítóeszköz van ellátva az anyag felvételére, 
ürítésére alkalmas szerkezettel. 
 

Üzemeltetéssel kapcsolatos veszélyforrások 

 

Megfelelő képzettség hiánya. Kezelői jogosultság: akinek kezelői jogosítványa van az adott 
géptípusra.  

Illetéktelen használat. Indítókulcs használata. 
Fagyott talaj nehézségei, átmeneti időszak a legveszélyesebb. Oktatás, megfelelő figyelem. 
Kilátás a fülkéből nem biztosított minden irányban. Ablak tisztítás, párátlanítás. 
Helytelen kezelés. 
 
Rakodógép kapcsolókarok helytelen működtetése. Oktatás, figyelem, a kezelő szervek 
kialakítása gátolja az akaratlan működtetést. 
 
A gépek egy része közúton is közlekedik, balesetveszély. Jogosítvánnyal kell rendelkezni. 
Szélsőséges időjárási körülmények közötti munkavégzés. Télen megfelelő fűtés, nyáron 
hűtés (légkondicionálás). 
 
Lezuhanó anyagok (pl. kanálban maradt). Kötelek ellenőrzése, zsírzása, figyelése, műszak 
kezdése előtti ellenőrzések. Gépkezelő védelme: fülke megfelelő kialakítású és teherbírású 
tetővel. 
 
Műszaki hibák: hidraulika csövek elfáradása rázuhanó anyag, időjárás miatt, kötelek 
szakadása. Ellenőrzés. 
Vonóveder mozgása is veszélyes. Megfelelő gyakorlat, kellő figyelem. 
 
Forgó doboknál veszélyes művelet a gém fordulása és hirtelen megállása. A kötélen függő 
rész fékezésnél belenghet. Az ebből adódó anyagkiszóródás, anyagkihullás a gép 
állékonyságát veszélyeztetheti. A kezelő megfelelően képzett legyen. 
 
Lejtős helyen való munkavégzés. Borulásveszély. Kitámasztó lábak alkalmazása. Szabályok 
betartása. 
 

Anyagfelvevő berendezések hibái. Ürítés köztes helyzetben is bekövetkezhet. A 
rakodógépektől el kell távolítani az embereket (tehergépkocsi motor leállítás és rögzítés után 
elhagyás). A fülke tetejére hajló védőtető alkalmazása. Időjárás hatásainak figyelembe 
vétele. Különböző gépek együtt dolgozása. Megfelelő képzettség, gyakorlat, kommunikáció 
biztosítása. 
 
Régi épületek bontásának veszélyei. Lehetőleg el kell kerülni ezt a munkát, de ha nem lehet, 
be kell tartani a szabályokat. 
 
Karbantartás. Gumis szerelés utáni felfújáskor gumirobbanás. Abroncsfúvó készülék 
használata. 
 
Rakodógép nem megfelelő elhagyásának veszélyei. Hidraulikában ne maradjon nyomás, 
kötelekben ne maradjon feszültség, rögzítő-féket működtetni kell. Ablak, ajtó lezárása, 
indítókulcs kivétele. 
 

Szakaszos működésű rakodógépek biztonságos kialakítása és üzemeltetése. 
 

Akaratlan (véletlen) működtetés elleni védelemre van szükség. 
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Az indítás és a munkaszerv működtetését vezérlő karokat távol kell elhelyezni egymástól, 
vagy reteszelni kell. 
 
Több művelet vezérlésére szolgáló kezelőszervnél a műveletek egyértelműen felismerhetők 
legyenek. 
 
A kanálmozgató rudazat okozta baleseteket a kanalas kotrógépek vezető ülésének megfelelő 
burkolattal való ellátása megszünteti. 
 
Üzemi közlekedési balesetek elkerülésére a gép hátuljára hátramenetet jelző vörös 
világítótestet célszerű szerelni. 
A vezetőre zuhanó anyag elleni védelmi megoldások:  

Csőkeret és burkolat. 
Lemez- vagy huzalháló. 

 
Erősebb védőtető, ha kőomlással lehet számolni. 

 

A hidraulikus vezetékek nyomásnak, olajnak, mechanikus hatásoknak ellenállók legyenek. 
Veszélyes folyadékot tartalmazó tömlőt burkolattal kell ellátni. 
A kitámasztók egymástól függetlenül legyenek mozgathatók.  
A szállítógépről lehulló anyag elleni védelem érdekében a rakodógépet burkolattal kell ellátni.  

A kezelőhely legyen biztonságos, az ergonómiai követelmények legyenek betartva. 
 

Ha van fülke: 
→ Biztosítsa az időjárás elleni védelmet. 
→ Ne legyenek benne éles szélek, sarkok. 
→ Veszélyes vezetékeket burkolni kell. 
→ Vészkijárattal el kell látni. 
→ Megfelelő fűtőberendezése legyen. 
→ Szellőztethető legyen. 
→ Az üvegek biztonsági üvegből készüljenek. 
→ Megfelelő világítás legyen benne. 
 

Vezető ülés: 
→ Beállítható. 
→ Kényelmes.  
→ Igazodjon a testsúlyhoz. 
→ Legyen biztonsági öv is benne. 
 

Kezelő elemek elengedés után térjenek vissza alaphelyzetbe, kivéve a: 
→ Folytonosan működtetettek. 
→ Automatikusan szabályozottak. 
→ Melyek rendeltetésük szerint reteszelt helyzetet igényelnek. 
 

Hajlékony villamos kábel legyen azon részeknél, amelyek egymáshoz képest elfordulhatnak. 
Rendeltetésüknek megfelelő használatkor megfelelően állékony legyen. 
Tűzoltó készülék kell: 30 kW feletti motorteljesítmény estén. 
A motor leállított állapotában lehetséges legyen: 
→ A munkaszerelékek talajra süllyesztése. 
→ A maradó nyomás megszüntetése. 
 

Működtetés nélküli mozgás veszélyt ne okozzon. 
 
 
 

78/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 2. 
TANANYAGEGYSÉG 
 

 

Karbantartás:  

→ Kenési, karbantartási munkák biztosan elvégezhetők legyenek. 
→ Karbantartást igénylő géprészek könnyen elérhetők legyenek. 
→ Abroncsokból hiányzó levegő pótlásához legyen abroncsfúvó készülék. 
→ Motortér legyen könnyen hozzáférhető. 
 

A gépek biztonságos szállítására a gépen lekötési pontokat kell létesíteni. 
 
Ha a gép vagy szerelékeinek mozgása olyan veszélyhelyzetet okoz, melyet kívülálló nem 
ismerhet fel, a gépen figyelmeztető jelnek kell lennie. 
 

Példa kockázatértékelésre elektromos targoncavezető munkakör esetében:  
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Kockázatértékelést végezte:    Kockázatértékelés elvégzésének dátuma:    

          

Kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja:       Előző kockázatértékelés időpontja:   

Fő tevékenységi csoport: Logisztika 
  Szükséges javító intézkedések elvégzésének felelőse:   
          

            

Érintett munkakörök: Elektromos Targoncavezető           
           

Veszélyeztetettek, érintettek száma: kb. 10-20 fő           
          

Folyamat / tevékenység / 

   Súlyosság, Gyakoriság, 
Összesítés, Kockázati szintet csökkentő javasolt intézkedés, 

Súlyosság módosított Kockázati szint várható 

Lehetséges veszély Kiegészítő információk, következmények következmény előfordulás (1- értéke a javaslatok szintje az intézkedések 

munkalépés     
(1-5) 

 
5) 

priorítás betartandó szabályok 
alapján alapján         

 
Elesés, megbotlás 

Talajon elhelyezet tárgyak, egyenetlen  
4 

 
2 8 

Akadálymentes felület biztosítása, szintkülönbségek 
3 6  

burkolat 
   

jelölése           

 
csúszós felületek 

   
4 

 
2 8 

Csúszásmentes felületek biztosítása, csúszásmentes 
3 6  

Kiömlött folyadék, síkos felület 
  

védőcipő biztosítása          

Gyalogos közlekedés Ellökés, eltolás veszélye 
Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  

4 
 

4 16 
Zárt technológia, figyelmes munkavégzés, oktatás, 

3 12 
vagy technológia 

   

rendszeres munkavédelmi ellenőrzés           

 Közlekedésből, jármű vagy egyéb eszközök    
5 

 
4 20 

Figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 
3 12  

forgalmából adódó veszélyek pl. elütés Figyelmetlenség, szabálytalan közlekedés 
  

kipihent állapot         

 
Lábsérülés 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  
4 

 
3 12 

Eszkőz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 
3 9  

vagy technológia 
   

ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete           

 Anyagmozgatás, hát-, derék- és deréktáji sérülések    
4 

 
3 12 Szabályos emelési művelet oktatása, különösen nehéz 3 9  

veszélye 
    

 

Emelés, túlterhelés, teher elhelyezése 
     

terhek emelése csak egyéni elbírálás és engedélyezés után 
  

         

Eszközök, anyagok kézi 

5-20 kg közötti teher emelése 

   
4 

 
2 8 

 
3 6 mozgatása     Szabályos emelési művelet oktatása, különösen nehéz 

  Emelés, túlterhelés, teher elhelyezése      terhek emelése csak egyéni elbírálás és engedélyezés után   

 Veszélyes anyaggal történő kapcsolat Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  4  2 8 Oktatások megtartása, figyelmes munkavégzés, szabályok 3 6 
  vagy technológia       betartása, védőeszközök használata   

 
Kézsérülés 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  
3 

 
3 9 

Eszköz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 
2 6  

vagy technológia 
   

ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete           

            

         Leesést gátló eszközök, védőeszközök biztosítása, oktatás,   

 Leeső teher veszélye    3  3 9 rendszeres ellenőrzés, terhek szabályos emelése és 2 6 
  Emelés, túlterhelés, teher elhelyezése      elhelyezése   

 (érintésvédelem)  1.  oldalü   

 Veszélyes anyaggal történő kapcsolat Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  4  3 12 Oktatások megtartása, figyelmes munkavégzés, szabályok 3 9 

Akkumlátor töltés 
 vagy technológia       betartása, védőeszközök használata   

Folyadék kifröccsenése 

   

4 

 

3 12 Zárt technológia, egyéni védőeszköz biztosítása, 3 9      
  Veszélyes anyag       rendszeres elenőrzés és karbantartás   

         Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

 Áramütés veszélye Elektromos áram, rövidzár, túláram,  5  3 15 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 4 12 
  szigetelés károsodása       üzembe helyezés előtt   

 villamos szerkezetek üzemszerűen feszültség alatt        Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

 nem álló részeinek érintésével járó munka Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  5  3 15 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 4 12 
  vagy technológia       zembe helyezés előtt   

 
Kézsérülés 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  
4 

 
3 12 

Eszköz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 
3 9  

vagy technológia 
   

ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete           

 
Kirepülő anyagrészecskék, tárgyak 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  
3 

 
2 6 

Zárt technológia alkalmazása, burkolatok épségének 
2 4  

vagy technológia 
   

ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete           

 dőlésveszély Emelés, túlterhelés, teher elhelyezése  4  3 12 Eszköz, teher kikötése, stabil alapzat, figyelem felhívás, 3 9 

 
Leeső teher veszélye 

   
4 

 
3 12 

rendszeres ellenőrzés, terhek szabályos emelése és 
3 9  

Emelés, túlterhelés, teher elhelyezése 
  

elhelyezése          

 
egésztest vibráció 

   
3 

 
2 6 

Rendszeres karbantartás, technológia modernizálása, 
2 4  

Gép,gépelem rögzítetlen, elavult 
  

pihenőidők rendszeresítése          

 
Zaj, rezgés 

   3  2 6  2 4 

         Technológia modernizálása, egyéni védőeszközök viselete,   
Gépi anyagmozgatás  Gép,gépelem rögzítetlen, elavult      gép-eszköz rendszeres felülvizsgálata, karbantartása   

 Járművezetésből adódó ergonómiai, fiziológiai Mozgáshiány, elgémberedés, rossz  
2 

 
4 8 Időközönkénti megállás, pihenés, test átmozgatása, 1 4 

 

veszélyek üléspozíció 
   

megfelelő ülésbeállítás, gerinctámasz igénylése          

 
ergonómiai kóroki tényezők 

   
2 

 
4 8 

Munkavédelmi, ergonómiai szempontú vizsgálat üzembe 
1 4  

Mozgástér,ülés, szék kialakítás 
  

helyezés, átadás előtt          

 
Közlekedési baleset 

   
4 

 
3 12 

figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 
3 9  

Figyelmetlenség, szabálytalan közlekedés 
  

kipihent állapot          

 Fáradt állapotban vezetés, elalvás veszélye Esti műszak, túlórázás   5  3 15 Kipihent állapotban vezetés, körültekintő, szabályos 3 9 

 huzathatás Szellőzőrendszer   3  3 9 Kiváltó okok megszüntetése, munkaidők korlátozása 2 6 

         Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

 Áramütés veszélye Elektromos áram, rövidzár, túláram,  5  3 15 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 4 12 
  szigetelés károsodása       üzembe helyezés előtt   

 villamos szerkezetek üzemszerűen feszültség alatt        Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

 nem álló részeinek érintésével járó munka Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely  5  3 15 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 4 12 
 (érintésvédelem) vagy technológia       üzembe helyezés előtt   

 Folyamatosan, nagy figyelmet igénylő munka,    
3 

 
3 9 

Időszakos szakorvosi vizsgálat, pihenőidők beiktatása, 
2 6  

stresszhatás, fáradás Stressz 
   

feladatok rendszerezése          

 
Szigorú határidők betartásából adódó stressz 

   
3 

 
3 9 

Időszakos szakorvosi vizsgálat, pihenőidők beiktatása, 
2 6 

Pszichoszociális kockázatok Stressz 
   

feladatok rendszerezése          

 monotónia Stressz   3  4 12 Időközönkénti szünet beiktatása, mozgás, levegőzés 2 8 

 
rutinszerű munkavégzés veszélyei 

   
3 

 
4 12 

Pihenőidők beiktatása, figyelmes munkavégzés, 
2 8  

Figyelmetlenség 
   

munkaterület időszakos váltása            
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2.3 Postai, futárpostai kézbesítés (levélposta, levélszerű kisebb küldemények és csomagok 
(belföldi vagy nemzetközi) felvétele, szortírozása, szállítása és kikézbesítése egyetemes 
szolgáltatási kötelezettséggel végzett postai szolgáltatások keretében). Egyéb postai, 
futárpostai tevékenység (a levél, csomagküldemény kézbesítése, háztól házig vitele; étel 
házhozszállítása; a vásárolt áruk helyi kézbesítése) 
 

Hagyományosan a postai szolgáltatások a postai termékek felvételét és kézbesítését 
tartalmazzák. A postaforgalmi szakmunkások számos különböző jellegű feladatot látnak el. 
Egyik leggyakoribb feladat a levelek osztályozása, hírlaposztás és feldolgozás, 
csomagirányítás. Hozzá tartozik a postai letétek kezelése, a címfeltárásban való 
közreműködés, illetve a küldemények visszairányítása. A postai kézbesítés (levél, pénz) 
kiemelt feladat ebben a szakmában. 
 

A postai szakmunkás a postaüzem területén kívül is tevékenykedik, feladatától függően 
különböző közlekedési eszközöket is vezethet, tevékenysége során szolgálati egyenruhát 
köteles viselni. Napi feladatait meghatározott rend, illetve fegyelmi feltételek függvényében 
végzi. Az elvégzett munkáról jelentést készít és azt a postahivatalban a működési rendnek 
megfelelően átadja ellenőrzésre. A kézbesítés során az egyszerű küldeményeket bedobja a 
postaládába. Esetenként mozgó postai szolgálatot teljesít, illetve járatok kísérőjeként végzi 
feladatát. Az ajánlott, illetve pénzküldeményeket személyesen kell átadni a címzettnek vagy 
megbízottjának. A kézbesített küldemények átvételét az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon, illetve nyilvántartó füzetben igazoltatja, vagyis a címzett aláírásával igazolja 
az átvételt. Ha a címzettet nem találja otthon, akkor értesítő nyomtatványt tölt ki nevére és 
azt helyezi a postaládába. Fontos feladta, hogy a nem kikézbesített küldeményeket 
visszaadja a postahivatalba dolgozó munkatársának, aki a későbbiekben az értesítő 
nyomtatvánnyal jelentkező ügyfélnek kiadja az ajánlott levelet, vagy a pénzküldeményt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A postaforgalmi szakmunkás a postai tevékenységhez kapcsolódó valamennyi jellemző anyaggal 
(levél, folyóirat, pénz, csomag) foglalkozik. Ezen kívül a rábízott eszközök kezelését és 
rendeltetésszerű használatát is biztosítja. Az áruk felvételénél és továbbításánál különböző 
kezelési szempontokat kell betartania, például törékeny, gyúlékony anyagok szállításakor, 
amelyeket a mindenkori munkavédelmi, tűzrendészeti szabályoknak megfelelően kezel. 
 
A munkahely jellege nagyon változatos, hiszen a zárt irodától a mobil járművekig terjed. 
Minden esetben a munkavégzés során, arra kell, hogy törekedjen, hogy a munkahelyén 
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betartsa azokat a szabályokat, amelyeket az üzletszabályzat előír. Mivel a posta működése 
során számos hatósági feladatban működik közre, ezért különösen fontos, hogy minden 
esetben jogszerűen végezze tevékenységét. 
 

Munkája során, annak függvényében, hogy milyen beosztást lát el, ügyfelekkel, munkatársakkal, 
illetve közreműködő egyéb szakemberekkel kerül kapcsolatba. Az ügyfelek esetében törekszik a 
posta szolgáltatás elvű tevékenységének biztosítására, tehát az udvarias, türelmes magatartás 
kell, hogy jellemezze. Bizonyos postai szolgálatok, pl.: kézbesítés olyan ügyfélkapcsolatok 
kialakítását eredményezheti, ahol a bizalom fontos tényező lehet az eredményes munkában, 
illetve hozzájárul a postának, mint vállalatnak a jó megítéléséhez. 
 

A postai szakmunkás a széleskörű tevékenységi lehetőségekből következően fizikai 
igénybevétellel, illetve terheléssel találkozhat. A zárt térben, esetleg irodai feltételek között 
dolgozó fizikai igénybevétele jelentéktelennek mondható, míg a mobil munkahelyeken 
tevékenykedők (például a mozgópostás) igen változó és néha jelentős fizikai erőfeszítéseket 
kell, tegyen például csomagok mozgatása. Járatkísérőként is terhelheti jelentősebb fizikai 
igénybevétel, valamint az időjárási viszonyok is. Összességében kimondható, hogy a postai 
munkahelyek változatossága a legkülönbözőbb fizikumú és állóképességű szakmunkás 
részére is képes munkafeltételeket biztosítani. 

 

Környezeti ártalmak elsősorban a munkavégzés mobil területén fenyegethetik a. 
szakmunkást. A gépkocsival, motorkerékpárral, kerékpárral közlekedő postai szakmunkás a 
mindenkori időjárás, illetve közlekedési helyzetek függvénye lehet munkája során. 
 

A postaforgalmi szakmunkás munkájában egyaránt érvényesül a rendszeresség, a 
kiszámíthatatlan munkavégzés (pl. mozgópostás), ezért azok a tulajdonságok, amelyek a jó 
alkalmazkodást, az új helyzetekben való gyors megoldásra törekvést segítik, mindenképpen 
kedvezőek. Szintén fontos tulajdonságnak tekinthető az önálló döntésre való hajlam, illetve 
annak a képessége, hogy jól tudja beosztani magának a napi feladatait. 
 

Fontos a jó nyelvi kifejezőképesség mellett a hibák felismerésének képessége írott 
szövegben, például címkereséskor. A szabályok betartása néha konfliktusokat 
eredményezhet, amely késleltetheti a küldemény pontos megérkezését, ezért a jó 
konfliktusmegoldó képesség is előny lehet a szakmában.  

A foglalkozás gyakorlása során felmerülő kockázati tényezők: 
tartós gyaloglás, 

 
váltakozó munkahely. 

 
 

A postai egyesített felvevő erre a célra létrehozott speciális munkahelyen, a postahivatalban 
végzi munkáját, amely során átveszi a levélküldeményeket, postai értékcikkeket árul (bélyeg, 
nyomtatványok, stb.), távirat (például dísztávirat) szöveget továbbít. Hasonlóan fontos 
feladat, amely az előbbiektől rendszerint elkülönül, különösen a nagyobb hivatalokban, 
például a pénzforgalom lebonyolítása. Ez egyrészt jelenti a postán küldött pénzutalvány, 
csekk, illetve banki szolgáltatások (pénz be- és kifizetés) elvégzését. 
 

Feladata még a postafiókok, valamint az úgynevezett postán maradó (poste restante) 
küldemények kezelése, illetve ehhez az ügyfelek hozzáférésének biztosítása. Megjegyzendő, 
hogy az Európai Unió postaforgalmi követelményei között egyre jelentősebb szerepet kap az 
automatizálás, amelyben az ügyfelek a különböző terminálok segítségével végzik a postától 
igényelt szolgáltatások kezdeményezését. A feladata a küldemények kezelése során olyan 
átvételi elismervény kiállítása, amely igazolja, hogy a küldemény a postához került. A kiemelt 
küldemények felvételét, vagy kiadását hagyományos módon saját nyilvántartásában, írásban 
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is rögzíti. A küldemények felvételéhez, illetve kiadásához kapcsolódó adminisztrációs 
tevékenység történhet kézírással, pecséttel, vagy gép úton, például a dátum és az időpont 
rögzítésével.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A postai egyesített felvevő munkavégzése során a különböző küldemények kezeléséhez 
szükséges eszközöket használ, például számítógépes terminálok, nyomtatók illetve 
hagyományos postai regisztrációs eszközök (kézi illetve gépi pecsételők). A csomag, illetve 
árufeladás esetén meggyőződik a csomagolóeszközök minőségéről, azok lezárásának 
módjáról, illetve esetleges sérülés esetén gondoskodik megfelelő újracsomagolásról. Ehhez 
különböző anyagokat használ (zsák, ragasztók, dobozok stb.). 
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A munkavégzés többnyire zárt térben, a postahivatalban történik, ahol viszonylag állandó 
hőmérséklet, illetve komfortfeltételek biztosítottak (például világítás). Ily módon tehát a 
tevékenység túlnyomó részben irodai jellegű munkának minősíthető. A csomagfelvételnél 
jelentősebb súlyú küldemények emelése miatt a mozgásos és állótevékenység is jellemző, 
ami azt jelenti, hogy munkáját nem csak irodai körülmények között végzi, hanem szabadban, 
a szállítás előkészítésekor. 
 

A posta egyesített felvevő tevékenységét túlnyomó részben a postai munka első vonalában 
látja el. Elsősorban a postai szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfelekkel találkozik, de 
kapcsolatot tart fenn a szervezetben dolgozókkal, például kézbesítőkkel. Kapcsolataira a 
szolgáltatási ágazat követelményei a jellemzőek, tehát rövid idejű együttműködés változó 
ügyfelekkel. Ezzel szemben a postai kézbesítőkkel való kapcsolata állandóbb jellegű, hiszen 
műszak indulásakor és befejezésekor a kézbesítendő küldeményeket átveszi tőlük. 
 

A levélfelvétel, illetve értékcikk árusítás, valamint a pénzforgalmi feladatok ülő munkavégzést 
követelnek, ami a tartós testhelyzet miatt fizikai igénybevételt is jelent. A postai egyesített 
felvevő munkáját különböző mértékű fizikai megterhelések jellemezhetik, elsősorban akkor, ha 

csomag, vagy árutovábbítással foglalkozik. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a 
szakma gyakorlása? A postahivatalok általában egy légterű helységek, ahol több alkalmazott és 

még több ügyfél egyidejű jelenlétével kell számolni. Ez a körülmény esetenként a mikroklíma 
(rossz levegő) szempontjából megterhelő, de ide sorolhatjuk a magas zajszintet, zavaró, irritáló 
hatásokat is, illetve a fertőzésveszélyt is. Ma már a korszerű postahivatali helységek többnyire a 
komfortos feltételeket biztosítanak. 
 

A postai munkát végzők esetében, különösen azoknál, akik munkájuk nagy részében az 
ügyfelekkel kerülnek kapcsolatba, igen fontos tulajdonságnak tekinthető a türelem, a jó 
kapcsolatteremtő képesség. A munkavégzés során szinte minden társadalmi réteg 
képviselőivel találkoznak, így a nyelvi kifejezőképesség is fontos lehet. Az ismétlődő 
feladatok miatt fokozott figyelemösszpontosítási képesség is előny. Az ügyfelekkel való 
foglalkozásban a megosztott figyelem nagymértékben segítheti a munka folyamatosságát. 
 
A postai forgalomellátó különösen kis postahivatalokban dolgozik felvevőként, amikor 
közvetlen kapcsolatban áll az ügyfelekkel. Megvizsgálja a küldeményeket és az ügyfél 
igényeinek megfelelően kiemelt küldeményként, vagy közönséges küldeményként küldi 
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tovább, amelynek ellenszolgáltatását kiszámolja és a pénzt átveszi az ügyféltől. A postai 
kezelés díjának megállapítása és beszedése után a kiemelt küldeményeket nyilvántartásba 
veszi. 
 

A nap folyamán átvizsgálja a felvett küldemények darabszámát, ellenőrzi ép és sértetlen 
állapotukat és tovább szállításra előkészíti azt. Az előírt módon, kísérő levéllel készíti elő a 
különböző küldeményeket a továbbításra. Munkája során folyamatosan nyilvántartást vezet 
az átvett és továbbított küldeményekről (például egyenleg-nyilvántartás). Feladatai közé 
tartozik az érkezett küldemények átvétele és kiosztása is. A kiosztás előtt a kézbesítő 
nyilvántartásokba írja be a küldeményeket, majd azokat átadja a kézbesítőnek. A kézbesítő 
által kezelt beszedett és kifizetett összegekről naponta, mérlegszerű elszámolást végez. 
 

Feladatai körét bővíti a hírlapügyintézői tevékenység, amely során a lapok előfizetését 
nyilvántartja és az előfizetői példányok kézbesítését figyelemmel kíséri. A hivatalban 
biztosítja a keresletnek megfelelő árusítást, a kapcsolódó díjakat beszedi, elszámolja és 
nyilvántartja. Postavezetőként az ott felmerülő felvétel és egyéb tevékenységeket ellátja, a 
folyamatban felmerülő akadályokat, nehézségeket elhárítja. 
 

Az általános postai tevékenységhez szükség van az okiratok általános vezetésére és az ehhez 
kapcsolódó ügyviteli előírások, szabályok ismeretére. Munkaanyaga tehát a postai 
tevékenységekhez kapcsolódó összes szabályozás, rendelet (papír vagy elektronikus 
formában). Az értékcikkek, illetve ezek kezelése, kézipénztár vezetése, az ehhez tartozó 
formanyomtatványok, nyilvántartó lapok jelentik a munkaeszközét. 
 

Ezen belül a pénzkezelés bankszerű szabályainak ismerete és a pénzkezeléshez kapcsolódó 
adminisztráció (például bankszámlavezetés elektronikus, vagy nyomtatott formában való 
kezelése). Munkája eszközéhez sorolhatjuk a takarékbetétkönyveket, a postacsekket, az 
eurocsekket. Munkáját kiegészítik a kommunikációs eszközök is, például fax, telefon, 
távmásolás stb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A postai forgalomellátó erre kijelölt helyen, a postahivatalokban végzi munkáját. A 
hagyományosan berendezett postahivatalokban üvegfal választja el az ügyfelektől, így 
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munkáját zárt térben, meghatározott, viszonylag kis területen végzi. Elsősorban ügyfelekkel, 
míg másodsorban munkatársaival tart kapcsolatot, különösen a kisposta hivatalokban széles 
az ügyfélköre, hiszen valamennyi postai küldemény elvételével, valamint takarékbanki és 
távközlési szolgáltatások ellátásával is foglalkozik. Napi kapcsolatban van a kézbesítővel, 
valamint a járatkísérő postai szakmunkással, akik az érkezett és a felvett küldeményeket 
továbbítják.  

Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? 
 
A levélfelvétel, illetve értékcikk árusítás, valamint a pénzforgalmi feladatok ülő 
munkavégzést követelnek, ami a tartós testhelyzet miatt fizikai igénybevételt is jelent. 
Munkáját különböző mértékű fizikai megterhelések is jellemezhetik, elsősorban akkor, ha 
csomagot vesz fel. Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? 
 
A postahivatalok általában egy légterű helységek, ahol a munkát végzőnek igen sok ügyfél 
egyidejű jelenlétével kell számolni. Ez a körülmény esetenként a mikroklíma (rossz levegő) 
szempontjából megterhelő, de ide sorolhatjuk a magas zajszintet, zavaró, irritáló hatásokat 
is, illetve a fertőzésveszélyt is. 
A foglalkozás gyakorlása során felmerülő kockázati tényezők: 

tartós ülőmunka. 
 

Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? 
 

A postai forgalomellátó szakmai tevékenységében kiemelkedően fontos a számolási 
tevékenység, valamint a hibák felismerésének képessége, különösen írott szövegben. 
Munkája nagy részét azonban az ügyfelekkel való együttműködés jelenti, ezért jelentős 
előnyt jelent a jó kommunikációs képesség és a megfelelő nyelvi kifejezőképesség. Segíti az 
eredményes munkavégzést a türelmes és barátságos magatartás is. 

 

A postákon dolgozó ügyintézők munkája sokféle tevékenységből áll. Az egyik ablaknál ülő 
megállapítja a levelek, csomagok, ajánlott küldemények postaköltségét, átveszi ezek 
ellenértékét (azaz a pénzt) az ügyféltől, kezeli a postai utalványokat, amelyeken többnyire 
pénzt adnak fel valakinek. Az ablakok mögött pénztári beosztottként értékcikkeket árusít kis 
és nagy tételben (bélyeg, boríték, stb.). Szétosztja szállítási (illetve kézbesítési) útvonalak 
szerint a postai küldeményeket. Ezekről a tevékenységeiről különböző nyilvántartásokat 
vezet, és naponként elszámol a befolyt pénzösszegekkel. 
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Tájékoztatja az ügyfeleket a különböző postai szolgáltatásokról, azok áráról, számlákat, 
bizonylatokat állít ki részükre. Ha a postán valamilyen a szokásostól eltérő esemény történik 
(pl. valaki hamis pénzzel fizet, vagy hiány mutatkozik, de akkor is, ha elveszett a küldemény 
az elszámoláskor), jegyzőkönyvet készít az eseményekről. 
 

Egy másik ablaknál ülő postai és banki szolgáltatásokra specializálódott ügyintéző (a postai és 
banki pénztáros) már más speciális feladatokat is végez. Ő a bankok és postahivatalok 
ügyfeleinek pénzbefizetésével, és kifizetésével, valamint pénzváltásokkal kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújt. Átveszi a készpénzt és a csekket az ügyfelektől, illetve kifizeti az 
igényelt, vagy átutalt, vagy az ügyfél bankszámlájáról leemelt készpénzt. Az ügyfelek 
nevében kifizeti a számlákat és intézi az átutalásokat. Rávezeti az ügyfelek számláira a 
jóváírásokat (kapott pénzt), és a terheléseket (levont másoknak átutalt pénzt). 
 

Felvilágosítást ad a postai és banki szolgáltatásokról, a különböző lakossági megtakarítási 
formákról. Betétkönyveket, folyószámlákat és hitelkártyákat nyit, illetve állít ki. A napi 
árfolyamot figyelembe véve utazási csekkeket ad el, és valutát vált. Számítógépen vagy 
számológép segítségével nyilvántartja a pénzügyi műveleteket, és egyezteti a pénztári 
egyenlegekkel (mérleggel). 
 

Vannak a postán olyan munkatársak, akik nem közvetlenül a pult mögött dolgoznak, mégis 
közvetlen segítik folyamatosan az ügyfeleket. Pl. van, aki segít a távolsági beszélgetések 
lebonyolításában olyan esetben, amikor nincs közvetlen hívható körzetszám, vagy ha 
meghívásos beszélgetést kérnek. Ő távbeszélő, távíró, számlázási, díjelszámoló, rádiókezelő, 
és ellenőrző feladatokat végez - legtöbbször a háttérben. 
 
A hírlapszolgálat területén hírlapszervezők és hírlapfelelősök, a hírlap áruellenőrök és az 
előfizetési ügyintézők dolgoznak. Ők is a posta alkalmazottai lehetnek. Legtöbbször azonban 
mégis a postai kézbesítőkkel találkozunk. 
 
Az ő munkája azzal kezdődik, hogy a körzetébe érkezett küldeményeket szétválogatja, a 
kézbesítés előírt útvonalának megfelelően sorba szedi, majd a kiadott terület, meghatározott 
útvonalát bejárva a címzettek lakására kézbesíti vagy levélszekrénybe dobja a leveleket, 
képeslapokat. A „könyvelt” küldeményeket, pl. ajánlott levelek, értékküldemény, 
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tértivevényes küldemény, pénzt, csomagokat személyesen, átvételi elismervény ellenében 
adja át. 
 
A kézbesíthetetlen küldeményekről értesítőt hagy a címzettek részére. Beszedi a postai 
küldeményeket terhelő díjakat (portó, utánvétel összege). Kevesen tudják róla azt, hogy 
árusít postai értékcikkeket, totó és lottószelvényeket, sorsjegyeket, stb. Kézbesíti az 
előfizetett hírlapokat, beszedi az előfizetési díjakat. 
 
A kézbesítő körútja végén visszatér a postahivatalba és „leszámol”- az átvett könyvelt 
küldeményekkel, és egyéb pénzekkel. Leggyakrabban a saját postásunkon kívül a 
csomagkézbesítővel, a hírlapkézbesítővel, a külterületi kézbesítőkkel, a távirat és expressz 
kézbesítővel találkozunk. 
 
Külterületen a kézbesítő feladata az is, hogy átvegye az ügyfelektől a feladásra szánt 
küldeményeket, értük a díjat beszedje, a felvételt elismerje és felszerelje azokat a szükséges 
kellékekkel (ragszám, jelző). 
 
Vannak a nagyközönség számára szinte teljesen láthatatlan postai munkatársak is, mint pl. a 
mozgóposta kezelő, aki munkáját postavonatokban és vasúti szerelvényeken, mozgó 
járművön végzi. 
 
Feladata a postai küldemények átvétele, szállítása, ezek menetközben történő feldolgozása, 
azaz szétválogatása és azoknak a rendeltetési helyre (város, község, ahol a vonat megáll) 
történő leadása. 
 
A járatkísérők általában egy városon belül a különböző küldeményeket, értékeket szállítják. 
Átveszik és átadják a kijelölt útvonalukat érintő szolgálati helyeken ezeket a küldeményeket, 
és tovább szállítják a központi elosztó vagy végső rendeltetési helyükre, körzetükbe. 
Munkájukat teljesen önállóan végzik, a szállításon kívül a ki és berakodás is az ő feladatuk. 
 

Több fontos közös jellemzője van a posta bármely területén dolgozó postásoknak, az egyik, 
pl. hogy kötelező a postás tevékenységre jellemző munkaruha viselése, egy másik, amely, 
talán a legfontosabb, hogy tevékenysége során pénzt, illetve értékeket kezel, azokért anyagi 
és büntetőjogi felelősséggel tartozik, tehát hiányait neki kell saját fizetéséből pótolnia. A 
harmadik, amely minden postai dolgozóra érvényes, hogy szigorú szabályozók szerint, a 
törvényi és belső előírásokat, utasításokat, munkamenetet stb. szigorúan betartva kell 
dolgozniuk. 
 

A postán belüli tevékenységekhez hozzátartozó munkaeszközökkel dolgozik, mint pl. 
postákon található különböző nyomtatványok, értékcikkek (pl. bélyegek), a levélmérleg, 
borítékok, számlák, postai bélyegző, telefonok, faxok, írógépek, telexek, pénzszámláló 
automaták, számítógép, utalványszétválasztó automaták. 
 

A csomagfelvételnél jellemző a mázsáló mérleg, a különböző dobozok, ragasztó szalagok az 
értékszelvények. A postai szortírozáshoz, a levelek szétválogatásához leggyakrabban használt 
eszközök az elosztó fakkok, és a levélszortírozó automaták, a levélszállító futószalagok, a 
zsákokba tett leveleket pedig kisebb toló kocsikon, a nagyobb csomagokat targoncákon 
továbbítják a vonatig, illetve szállító járműig. 
 
A postai szállító gépjárművekkel juttatják el a küldemények nagy részét a postától a 
pályaudvarokra a vonatokhoz, illetve a vonatoktól a postahivatalokig. Kézbesítői beosztásától 
függően kerékpárt, motorkerékpárt, vagy gépkocsit vezet, vagy gyalogosan közlekedik. 

 

Az egyik mindenki által ismert kellék, eszköz a postás táska, amiben a kézbesítők a pénzeket, 
nyomtatványokat, küldeményeket, - mert ezek is munkaeszközeik - kihordják. A mai postás 
táskák speciális hangos, és a központban is kijelző biztonsági védelemmel vannak ellátva. A 
munkaruha jellegzetes, minden postás, és kézbesítő hordja. 
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Tevékenységét munkakörétől függően a postán dolgozó ügyintézők nagy része zárt térben, 
komfortos körülmények közt, télen fűtött, nyáron légkondicionált helyiségekben, 
munkapszichológusok ajánlásai alapján kialakított és berendezett pultok mögött végzi. 
 
A mozgóposta kezelők főként vonaton dolgoznak, a postakocsikban, illetve a postahivatalok és 
vasútállomás között. Ez a tevékenység városok községek közti utazással jár, meghatározott 
időbeosztások szerint. Munkaidejük nagy részét vonaton, postavagonokban töltik. 
 
A járatkísérők a postai gépjárműben szállítják az értékeket, küldeményeket, fokozott 
óvatossággal. Ez a gépjármű, valamint a közút korszerűségétől függően lehet nagyon 
kényelmes vagy kényelmetlen is. A munka egy része a rakodások emeléssel cipeléssel jár, 
más része ülőmunkaként utazással telik el, illetve az anyagok szállításával. 
 

A kézbesítők napjukat a postahivatalban kezdik, és ott fejezik be. Miután az útjukhoz sorba 
rakták az útvonalukhoz tartozó küldeményeket, elindulnak. Ezután az útvonalukon házról, 
házra, lakásról lakásra járva végzik munkájukat. Ok vannak leginkább kitéve az időjárás 
viszontagságainak, különösen, ha körzetük ritkán lakott településen van. Milyen fizikai 
igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? 
 

A postahivatalokban dolgozó postások gyakran egész nap üvegablakuk mögött ülnek, 
számolnak, pénzzel dolgoznak, sokféle, sokszor türelmetlen emberekkel is beszélnek. Ez a 
munkaterület fokozott figyelmet kíván, kevés lazítási lehetőséget biztosít, ezért fokozottan ki 
van téve stresszhatásoknak. Az ülőmunkából eredő következmények hatására előfordul az e 
területen dolgozóknál az elhízás és a hátfájás. 
 
A postákon dolgozó háttérmunkatársak, a mozgóposta kezelők, és a járatkísérők ülő- és álló 
munkát egyaránt végeznek, közben levelekkel teli zsákokat raknak egyik helyről a másikra, 
csomagokat, dobozokat rámolnak, rendszereznek és szortíroznak. Ez a háttértevékenység 
többnyire közepes, ritkábban nehéz fizikai igénybevétellel jár. 
 

A levélkézbesítők táskája olykor igen súlyos kilókat nyom, különösen ünnepek idején, vagy 
nagyobb kifizetési hullámokban. A könnyű „kis papírok”, amennyiben sok van belőlük, igen 
nehézzé válnak, különösen, ha nehezékként tele kell pakolniuk táskájukat fémpénzekkel is. 
Amennyiben gyalogosan járnak, úgy igen sokat kell cipelniük. Vannak kerékpáros, motoros 
kézbesítők is. Nekik valamivel könnyebb a helyzetük, de a kerékpár hajtása különösen rossz 
időben, vagy télen igen megterhelő lehet.  

Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? 
 
A postahivatalban dolgozók munkája igen nagy figyelmet stressztűrő képességet igényel, 
fárasztó, mert a pénzzel való bánás, nagy felelősséget kíván és ez olykor igen nagy 
megterhelést jelent a dolgozóknak. 
 

A csomagfelvevők, szortírozók, mozgóposta kezelők és járatkísérők fagyos téli napokon is, 
nyári kánikulában, zuhogó esőben, az időjárás viszontagságainak vannak kitéve, és sokszor 
váltakozik munkahelyük, hidegben, ha felöltözve cipelik a postazsákokat, nagyobb 
csomagokat megizzadhatnak a kabát alatt és megfázhatnak. Ugyanakkor, ha nem vesznek 
kabátot, szintén megfázhatnak. 
 
A postás télen–nyáron az időjárás viszontagságainak kitéve, - attól függetlenül járja az 
utcákat, körzetében hordja ki a leveleket. A nem megfelelő öltözködés, vagy egészsége 
elhanyagolása akár munkavégzésében is gondot okozhat. 
 
A kézbesítőket támadás is érheti, különösen nyugdíjfizetések, vagy segélyek (munkanélküli, 
gyermeknevelési, stb.) széthordása idején. Bár minden postás táskájába speciális riasztó 
készülék van szerelve, de egy támadás igen sokféle hatással, olykor sérüléssel, vagy pszichés 
traumával is járhat. 
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A szakma során igen sokat kell a kézbesítőknek talpalniuk, és a különböző típusú 
küldeményeket cipelniük. Ez nemcsak fizikai állóképességet, jó erőnlétet kíván, hanem erős, 
egészséges végtagokat, gerincet, jó szívet. A kéz idült borbetegségei, erős beszédhiba, 
mindkét fül erős halláscsökkenése, és fertőző betegségek vagy az epilepszia kizáró okok 
lehetnek a postás állások betöltése során. 
 
Egyes munkaterületeken nemcsak a megfelelő látásélesség, hanem a színek közti különbség 
megállapítása is fontos, ugyanis a nyomtatványok színében eltérések lehetnek, valamint pl. a 
csomagok különböző jelzéseinél. 
 

A legfontosabb tulajdonságok különösen az ügyintézőknél és a kézbesítőknél a jó 
kapcsolatteremtési és empatikus készség, a tolerancia, - hiszen napjuk nagy részében 
emberekkel foglalkoznak. Nagyon sokféle emberrel találkozik munkája során, van köztük 
ideges, félénk, agresszív, közvetlen stb. Mindegyikkel meg kell találnia a hangot, hogy a 
szolgáltatást könnyedén, gyorsan, gördülékenyen végezhesse. 
 

A tájékoztatási tevékenységéhez igen nagy rálátással kell lennie, és figyelemmel kell lennie a 
szabályozókra, szolgáltatási kínálatra, annak változásaira - ez különösen igaz a banki vonalon 
dolgozóknál. Ahhoz, hogy ezt a területet színvonalasan ellássa, érdeklődnie kell az új 
szabályozók, szolgáltatások, törvények iránt, tanulási képességei és memóriája segíthetik 
ebben. 
 
A jó beszédkészség, a rövid, közérthető kifejezésmód is hozzájárulhat munkája hatékony 
végzéséhez. A számolási készség a precíz, pontos munkavégzéshez elengedhetetlen. 
 
A kézbesítőknél pedig nem árt, ha szeretik az állatokat, - különösen a kutyákat. Kutyaharapás 
esetén a veszettség vírusa jelenthet veszélyt. A másik baktérium, illetve vírus veszély, amelyet 
kullancs terjeszt. A kullancs fertőzöttség az országban magas, a városban is megtalálható. 

 

A posták, üzemek vezetőinek, azok rendszeres helyettesítését végző munkavállalóinak és a 
munkavédelmi megbízottaknak a munkavédelmi vizsga kötelező. 
 

Pszichológiai vizsgálat elrendelésének, kezdeményezésének különösen okai lehetnek: 
- a munkavállaló negatív irányban jelentősen megváltozott viselkedése 
- munkatársaihoz, munkakörnyezetéhez,  
- postai munkavállalót ért erőszakos cselekménnyel összefüggő események közvetlen 
megélése, 
- súlyos baleset okozása, 
- pénzkifizetés során nagy összegű tévedés, 
- családi környezetben megélt tragédia 
- rejtett alkoholizálás, drogfogyasztás alapos gyanúja, stb. 

 

Ha a zárttéri és szabadtéri munkahelyeken a napi hőmérséklet tartósan (legalább napi 8 órán 
keresztül) + 26 °C értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább 
félóránként védőitalt kell biztosítani. 
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Példa raktári adminisztrátori munkakör kockázatértékelésére  
 
Kockázatértékelést végezte:   Kockázatértékelés elvégzésének dátuma:    

Kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja:    Előző kockázatértékelés időpontja:   

Fő tevékenységi csoport: Raktari adminisztrativ  Szükséges javító intézkedések elvégzésének felelőse:   

Érintett munkakörök: Raktári adminisztrátor        

Veszélyeztetettek, érintettek száma: kb. 30 fő        

Folyamat / tevékenység / 
  Súlyosság, Gyakoriság, 

Összesítés, Kockázati szintet csökkentő javasolt intézkedés, 
Súlyosság módosított Kockázati szint várható 

Lehetséges veszély Kiegészítő információk, következmények következmény előfordulás (1- értéke a javaslatok szintje az intézkedések 

munkalépés   
(1-5) 5) priorítás betartandó szabályok 

alapján alapján      

 
Rutinszerű munkavégzés veszélyei 

 
3 4 12 

Pihenőidők beiktatása, figyelmes munkavégzés, 
2 8  

Figyelmetlenség munkaterület időszakos váltása        

 
Lábsérülés 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
3 3 9 

Eszkőz, gépi burkolatok kifogástalan állapotának 
2 6  

vagy technológia ellenőrzése, egyéni védőeszköz viselete        

Folyamatosan fennálló veszélyek Ellökés, eltolás veszélye 
Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 

4 3 12 
Zárt technológia, figyelmes munkavégzés, oktatás, 

3 9 
vagy technológia rendszeres munkavédelmi ellenőrzés        

 Közlekedésből, jármű vagy egyéb eszközök forgalmából  
5 3 15 

Figyelmes közlekedés, közlekedési szabályok betartása, 
3 9  

adódó veszélyek pl. elütés Figyelmetlenség, szabálytalan kö zleked é s kipihent állapot       
  1. oldal   

 
Omlásveszély 

Veszélyes eszköz, gép,anyag, munkahely 
5 3 15 

Figyelem felhívása, oktatás, veszélyt jelentő tárgyak 
3 9  

vagy technológia kibiztosítása, egyéni védőeszközök viselete        

 emberekkel való foglalkozás, konfliktushelyzetekből adódó 
Stressz 2 3 6 

Kompromisszumkészség fejlesztése, megértő, 
1 3  

stressz rokonszenves hozzáállás tanusítása        

Irányítási feladatok ellátása döntéshozatallal járó stressz Stressz 2 3 6 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 1 3 

 
Különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért Stressz 2 4 8 

Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 
1 4  

körökkel egyeztetés         

Döntéshozatal nehezen döntéshozatallal járó stressz Stressz 2 3 6 Feladatok rendszerezése, kockázatok értékelése 1 3 
áttekinthető helyzetben,         

hiányos információk alapján, különösen nagy felelősség emberekért, anyagi értékekért Stressz 2 4 8 Biztosítás kötése, feladatok rendszerezése, érintett 1 4 
anyagi felelősség mellett      körökkel egyeztetés   

Szerződések, rendelések készítés Szigorú határidők betartásából adódó stressz Stressz 2 4 8 
Időszakos szakorvosi vizsgálat, pihenőidők beiktatása, 

1 4 
feladatok rendszerezése         

 Folyamatos ülőmunka, mozgáshiányból adódó izületi 
Rossz testtartás, székbeállítás 3 4 12 

 
2 8 

Képernyős-, irodai adminisztratív fájdalmak, bántalmak Időközönkénti szünet beiktatása, mozgás, levegőzés       

jellegű munka nem megfelelően karbantartott klíma berendezés 
Légúti megbetegedés 3 2 6 

Szellőzés, frisslevegő utánpótlás biztosítása, légkezelő 
2 4  

veszélye, biológiai veszély rendszer időszakos karbantartása        

Tartósan képernyő előtt végzett 
Ritka pislogásból, képernyő folyamatos figyeléséből adódó 

Látásromlás 2 4 8 
 

1 4 
látás romlás Pihenőidők beiktatása, rendszeres orvosi vizsgálat 

munka       

Rossz testhelyzetből, üléspozícióból adódó gerinc, hát, 
       

(>4 óra/nap) Mozgásszervi, izületi, gerincproblémák 2 4 8 
 

1 4 
derék bántalmak Megfelelő üléspozíció, munkaeszközök helyének beállítása        

Elektromos berendezések 
 

Elektromos áram, rövidzár, túláram, 
   Időszakos szerelői, érintésvédelmi, szabványossági   

Áramütés veszélye 4 2 8 mérések elvégzése, munkavédelmi szempontú vizsgálat 3 6 
használata szigetelés károsodása     

üzembe helyezés előtt 
  

        

 
*1993. évi XCIII. Törvény 54. § (d). A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 
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2.4. Az ülőmunka veszélyei 
 

 

Az alábbi ábra összefoglalóan megmutatja, hogyan kellene kinéznie egy megfelelő képernyős 
munkahely kialakításának, a képernyős eszközök beállításának.  
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Megfelelő képernyős eszközök: 
Állítható szék Lábtámasz:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szék beállítása:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Képernyős munkahelyek esetében miképpen használjuk ki a 10 perces szüneteket? Végezzünk 
gyakorlatokat, amelyek segítenek megelőzni a váz- és izomrendszeri megbetegedéseket. 
 
A WHO úgy határozta meg a foglalkozással összefüggő rendellenességet, mint ami több tényező 
közrehatására alakul ki és amely esetében a munkakörnyezet és a munkateljesítmény 
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alapvetően, de eltérő mértékben befolyásolja a betegség kialakulását. A váz- és 
izomrendszeri megbetegedés kifejezés a mozgásszerv-rendszer, vagyis az izmok, ízületek, a 
gerincoszlop, a porc, az izomrendszer, a ínszalagok és az idegek egészségi problémáit foglalja 
magában. A foglalkozással összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések (MSD-k) 
felölelik az összes olyan váz- és izomrendszeri problémát, amelyeket a munkavégzés vagy a 
munkakörülmények váltanak ki vagy súlyosbítanak. 
 

A váz- és izomrendszeri problémák (MSD-k) az egészségi problémák széles körét foglalják 
magukban. A legfőbb csoport a hátfájás/hátsérülés és a foglalkozással összefüggő 
felsővégtag-rendellenességek, amelyek mint „ismétlődő megerőltetés okozta sérülés” 
(Repetitive Strain Injury, RSI) ismertek. Az alsó végtagok is érintettek lehetnek. A kiváltó okok 
között ezek a tanulmányok az emelést, a nem megfelelő testtartást és az ismétlődő 
mozdulatokat nevesítik, és összefüggést állapítanak meg bizonyos típusú rendellenességek 
kialakulása és bizonyos feladatok vagy foglalkozások között. A gyógykezelés és az állapot 
javulása gyakran nem kielégítő, különösen a krónikusabb eseteknél. Mindez végső soron 
állandósult munkaképtelenséget és a foglalkoztatás megszűnését eredményezheti.  
Nemek szerinti eltérések is megfigyelhetők a kialakuló alsó végtag problémák különböző 
fajtáinál és gyakoriságánál. Minthogy elsősorban a nők vannak kitéve a hosszas munkavégzés 
közbeni állás és gyaloglás expozíciójának, feltételezhetően fokozottan érintettek a jelenleg 
nem regisztrált alsó végtag problémákban. Például az építőiparban dolgozó férfiak érintettek 
leginkább a térdpanaszokban, míg a kereskedelemben és az egészségügyben dolgozó nők 
azok, akik leggyakrabban számolnak be csípő, láb és lábfej problémákról. Mindezekből az 
következik, hogy részletesebb EU-szintű trendadatokra van szükség az alsó végtag 
problémákra, valamint azokra a körülményekre vonatkozóan, amelyek ezeket előidézik és 
egy differenciált elemzést kell elvégezni.  
Az összehasonlítható adatok fő forrása a fönt említett Európai Munkakörülmények Felmérés. 
Ez az alábbi kockázati tényezőket nevezi meg, mint amelyek felelősek a váz-izomrendszeri 
problémák kialakulásáért:  

ismétlődő mozdulatokkal járó 
munkavégzés fájdalmas/fárasztó testtartás 

 
nehéz terhek emelése és mozgatása 
rezgés 

 
személyek emelése és mozgatása 

hosszas állás vagy gyaloglás. 

 

Hasznos gyakorlatokat mutatnak be a következő ábrák: 
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2.5. Munkahelyek helyes megvilágításának szabályai 
 

 

Rendkívül fontos a munkavégzés helyszínének helyes megvilágítása. Ennek megismeréséhez 
nem árthat némi alapismeretekkel rendelkezni a világítástechnika, színdinamika 
témaköréből. Természetesen erre a területre nézve is vannak Vonatkozó jogszabályok, 
szabványok. A jogszabályok betartása kötelező, a szabványok betartása önkéntes. 
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A mesterséges világítással szembeni legfontosabb mennyiségi és minőségi követelmények a 
következőek: 
 

Megvilágítási szint: 
 
Az emberi szem a környezet tárgyainak fénysűrűségét észleli, ezért a jó látáshoz megfelelő 
fénysűrűségét kell biztosítani. A kívánt fénysűrűség, adott környezeti feltételek esetén a 
kellő megvilágítással érhető el. A megvilágítás növekedésével nő:  

a látóteljesítmény, 
a látásélesség, 

 

kontrasztérzékenység, 
 

az ember teljesítő képessége, 

csökken a relatív elfáradás. 

 

A legkedvezőbb megvilágítási érték az 1800 lux. 
 
A megvilágítás térbeli és időbeli egyenletessége elsősorban a megvilágítás módjától függ, 
befolyásolható a világítótestek elhelyezésével, számával és fényeloszlásával. Nagyobb 
számú, szélesen sugárzó világítótesttel, közvetett világítási móddal nagyobb térbeli 
egyenletességet lehet elérni. 
 

Az időbeli egyenletesség követelménye azt jelenti, hogy a helyiségben a megvilágítás ne 

csökkenjen a kezdő érték 0.8 - szorosa alá. A stroboszkóphatás elkerülése miatt a 

fényforrásokat eltérő fázisra kell kötni. 
 
 

Fontos a megfelelő fényirány és árnyékosság, ez a tárgyak térbeli felismerhetőségéhez 
fontos. A tárgyak térbeli felismerhetőségét a fénysűrűség és színkontraszt kialakulása teszi 
lehetővé. Káprázás mentesség: A káprázás mentesség elérése érdekében a nagy 
fénysűrűségű fényforrásokat és a helyi világítás fényforrásait mindig ernyőzni kell. 
 
Megfelelő színhatás: A fényforrások szíhatása a színmegjelenéssel és a színvisszaadási 
tulajdonságaikkal lehet jellemezni. 
 
Üzembiztonság: Fontos gazdasági, vagyon- és életvédelmi szempontból is. Az 
üzembiztonságra vonatkozó előírásokat az MSZ 1600-as szabvány tartalmazza. 
Gazdaságosság: Magába foglalja a létesítés, az üzemeltetés és a karbantartás, javítás 
gazdaságosságát is. 
 
Esztétikai megjelenés: A világítás összképét a megvilágított objektum fényviszonyai és a 
világítási berendezések megjelenési formái együttesen határozzák meg. 
 
Egészségügyi ártalmatlanság: A fényforrások megválasztásánál figyelembe kell venni a 
fényforrások által kibocsátott nem ionizáló sugárzásokat. A kibocsátott sugárzásokat 
lehetőleg a legalacsonyabb szinten kell tartani. 
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A fényforrások kiválasztásánál a gazdaságosabb (fényhasznosítás) mellett számos egyéb 
tényezőt is figyelembe lehet venni: 

Az adott célra szükséges fényáram nagyságát. 
 

iroda, fénymásolás  300 lux 
    

írás, gépelés, olvasás, 
500 lux 

adatfeldolgozás  

  

konferenciaterem, tárgyalók 500 lux 
   

fogadópult  300 lux 
    

irattár   200 lux 
    

 

A fényforrás méreteit 
 

A színhőmérsékletet és színvisszaadást 
Az élettartamot 

 

A működtető áramkör bonyolultságát 
 

A működési jellemzőket (pl. felfutási idő) 
 

A speciális követelményeket (pl. robbanásbiztos kivitel). 
 
 

 

Lényeges kérdés a megvilágítás mérése, aminek célja, hogy az egészséges és biztonságos 
munkavégzéshez elegendő fény minden esetben biztosítva legyen. Azért van rá szükség, 
mert a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002 (II. 
8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. §-ában előírt követelmény valamint a rendelet 4. számú 
mellékletében meghatározott értékek teljesítése csakis méréssel igazolható. A mérés csak 
tanúsítvánnyal rendelkező mérőműszerrel végezhető, amely mérésről jegyzőkönyvet kell 
felvenni!  

A világítástechnikai jellemzőket ellenőrizni kell, ha:  
az újonnan létesített vagy a felújított világítási berendezések átadás-átvétele 
során, a meglévő világítási berendezések időszakos felülvizsgálata során, 

 

a rendkívüli eseményt (balesetet, kvázibalesetet, anyagi kárt) követően, ha 
 

feltételezhető világítási jellemző(k) és/vagy a világítási berendezés közrehatása, a 

különböző világítási berendezések világítási célú összehasonlításakor. 
 

A mérés során a következőket kell figyelembe venni: 
a helyiség rendeltetését és a benne végzett tevékenység(ek) főbb jellemzőit, 

 

a helyiségben használt eszközöket, azok főbb jellemzőit, illetve veszélyeit (pl. a gépi 
 

mozgásokat a stroboszkóphatás szempontjából), 
az általános jellemzőket (általános állapot, szennyezettség stb.), 

 

a határoló felületek jellemzőit (tagoltság, a jellegzetes részek méretei, színe, 
felületi érdessége stb.), 
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a lámpatestek jellemzőit (gyártó, típusjel, fényelosztás jellege, fénytechnikai 
hatásfok, ernyőzési szög, illetve ernyőzési tartomány, érintésvédelmi osztály, 

 

védettségi fokozat stb.), 
a lámpatestek elrendezését, 

 

a fényforrások jellemzőit (gyártó, fajta, típusjel, névleges fényáram stb.), 
 

a fényforrások táplálásának jellemzőit (táphálózat fázisainak száma, a fázisok 
 

közötti elosztás helyiségen és lámpatesten belül stb.), 
 

a kapcsolás módját, a kapcsolási fokozatok számát és az egyes fokozatok 
elosztását, a világítás módját és az ennek megfelelő világítási magasságot, 

 

az alkalmazott mérőeszközök közül 
 

amennyiben vannak olyan felületek, amelyek különböző helyzetekben lehetnek, és 

az egyes helyzetekben jelentősen eltérnek az optikai viszonyok (pl. a 

fényvisszaverési tényezők jelentősen különböznek), akkor a méréseket a felületek 

minden egyes különböző helyzetében el kell végezni (pl. a függönyök szét- és 

összehúzott helyzetében). 
 
 
 

A megvilágítás mértékének növelésének lehetőségei, ha nem megfelelő érték jön ki a mérés 
során: 

a fényforrások számának növelése, 
 

a fényforrás teljesítményének növelése, 
 

a fényforrás és a munkasík távolságának 
csökkentése, plusz helyi megvilágítás alkalmazásával. 

 

Fényforrások csoportosítása 
Hőmérsékleti sugárzók (pl.: gyertya, izzólámpa)  

Hagyományos kivitelű izzólámpák 
Halogén izzólámpák 

 

Hagyományos izzólámpa: A spiralizált wolframszál általában 2600-2800 K hőmérsékleten 
működik, névleges élettartama 1000 óra. A felvett teljesítmény 70 %-a hővé alakul, a 
teljesítménye csak 2 %. Az általános világítási célú lámpák búráját a fénysűrűség és a 
káprázás csökkentése céljából maratással homályosítják, ill. belső felületére áteresztő opál 
réteget visznek fel. Az izzólámpák jellegzetes paraméterei a névlegestől eltérő feszültségen 
működtetve a látható módon változnak. A legjobb természetes színvisszaadási jellemzőkkel 
rendelkeznek! 

 

Halogén izzólámpa: Töltőgázában kis mennyiségű halogén gázt (kripton+jód vagy bróm) 
tartalmaz, a wolfram párolgásának megakadályozására. A halogén izzólámpa kisméretű, 
kisfeszültségű, igen nagy fényerejű fényforrás. Jellemzője a megnövekedtet (kb. kétszeres) 
élettartam. Alakja általában vékony cső, amely kvarcüvegből készül. A kis üzemi feszültség (6 
vagy 12 v) érintésvédelmi szempontból kifejezetten előnyös. Hátrányuk, hogy 
üzemeltetésükhöz transzformátor szükséges (nagy méreteknél a lámpatestbe építik). 

 

Lumineszcens sugárzók (pl.: kisülő lámpák, fénycsövek) 
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Kisnyomású => fénycsövek, Na-lámpák, 
Nagynyomású => Hg-lámpák, kevertfényű, Na-lámpák, fémhalogén lámpák. 
 

Fénycsövek: Egyenes, rúd alakú. A fénycsövek gázterében üzemi állapotban telített 
higanygőz és a gyújtást lehetővé tevő nemesgáz (argon) van. Az UV sugárzást a fénycső 
falára felvitt fénypor alakítja át látható sugárzássá. A fényporok kristályos szilárd anyagok, 
amelyekben a kis mennyiségű adalékanyagok (az aktivátorok) segítségével az ionok az UV 
sugárzás hatására gerjesztett állapotba kerülnek. 
 

Kisnyomású nátriumlámpa: Higany helyett nátriumot használnak fénykeltésre, alkalmazása 
nehézkesebb, mert kémiailag rendkívül agresszív. A kisnyomású nátriumlámpa fénye 
monokromatikus (sárgás), színvisszaadási indexe nagyon gyenge. A fényhasznosítás nagyon 
jó. A nátriumlámpa sárga fényében a színek torzulnak, viszont a látásélesség megnő. 
Elsősorban ott használhatók, ahol a színfelismerés nem játszik szerepet. Fénye a ködön, 
poron is áthatol, ezért elsősorban utak, autópályák, terek, hidak, de poros műhelyek 
világítására, alkalmas kiválóan. Felfutási idejük 7-12 perc.  

Nagynyomású kisülő lámpa 
 
Hasonló a kisnyomású lámpákhoz. Bekapcsolási/felfutási idő hosszú (kb. 7 perc). A 
színvisszaadása a fémhalogén lámpának a legjobb közülük, az Na-lámpa élettartama a 
leghosszabb (30000 óra). 
 

Fénykibocsátó dinódák (pl.: LED) 
 
Félvezető működési elv-mechanikailag stabil. Élettartam 10000-30000 óra. Törpefeszültséggel 
működik – biztonságosabb. Kis méretű, esztétikus, dekoratív. Nagy fénysűrűségűek. 

 

Színdinamika 
 
A környezet és a megvilágítás színének az egészséges és a beteg ember állapotára gyakorolt 
hatása objektív módszerekkel nagyon nehezen vizsgálható. A színek lelkiállapotra, közérzetre 
gyakorolt hatását kulturális és történeti tényezők befolyásolják. 
 

A színdinamika a színek élettani és pszichológiai hatásán alapuló, színes térkialakítás 
tudománya. Célja az adott emberi tevékenység számára optimális színkörnyezet biztosítása. 
A helyesen kialakított színkörnyezet csak megfelelő világítással együtt tudja kifejteni kedvező 
hatását. A jó világítás értékét jelentősen csökkentheti a rosszul kialakított színkörnyezet. A jó 
megvilágítás és a helyesen kialakított színkörnyezet növeli a teljesítményt, csökkenti a 
balesetek valószínűségét. A dolgozók jobban ügyelnek a munkahely környezetére, annak 
tisztaságára. A színdinamikai megoldások kidolgozásánál figyelembe kell venni a nemek 
arányát, a demográfiai összetételt, a munkavégzés jellegét, a gépek, berendezések méreteit 
és működésmódját. 
 

A színek funkciói: 
rendteremtő (a világos színek láthatóvá teszik a rendetlenséget) 

 

tájékozódást segítő (útburkolati jelzések, rakodóterületek stb. kijelölésére szolgálhat) 
biztonsági veszélyhelyzet jelölése. 

 

 

A színdinamika alkalmazása: 
 

A helyiség hangulatát (pl. élénkítő, nyugtató) figyelembe kell venni a domináló szín 
kiválasztásához. 
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A helyiséget leginkább a fal színei alapján érezzük melegnek vagy hidegnek, izgatónak vagy 
nyugtatónak. 

 

Azok a falak, amelyeknek meleg és telített színük van, sokkal közelibbnek tűnnek, míg a 
hideg és világos színűek inkább távolinak. 

 

A nagy fehér felületek, különösen a képernyős munkában lehetnek zavaróak, mivel a 
képernyő tükröződését is elősegítik. 

 

A túl színes napfényvédő berendezések (zsaluk, függönyök) kerülendők, mivel színes 
árnyékokat és tükröződéseket eredményeznek. 

 

A mennyezetről történő indirekt térvilágítás esetén a mennyezet fehér legyen, hogy ne 
keletkezzen színes térvilágítás, amely megnehezítené a színkülönbségek felismerését. 

 

A bútoroknál és a műszaki berendezéseknél a színek kiválasztása mindig igazodjon a látási 
feladathoz, például az asztalfelületek ne legyenek túl világosak, azért hogy ne tükrözzenek. 

 

Képernyős munkahelyek esetében törekedni kell a kék színek csökkentésére, vagyok azok 

hatásának csökkentésére. Ennek különösen sötétben, egyéb háttérvilágítás nélkül történő 

munkavégzés esetében lehet jelentős szerepe. A korszerű számítástechnikai eszközöknél ma 

már automatikusan be lehet állítani az úgynevezett éjszakai fény funkciót, amely csökkenti a 

kék fény kisugárzását. A túlzott mennyiségű kék fény felboríthatja az egyén alvási ciklusát, ez 

megbetegedésékhez vezet. 
 
 
 

2.6. Kémiai kockázatok 
 
 

A kémiai kockázatértékelés szintén kötelezően előírt kockázatértékelés, így ezt is minden 
 

munkáltatónak kell végeznie. 
 

A kémiai kockázatértékelés célja – a munkahelyi kockázatértékeléshez hasonlóan - a 
 

munkaadót arra képessé tenni, hogy hatékony intézkedéseket hozzon a munkavállalók 
 

biztonsága és egészségvédelme érdekében, azért hogy a foglalkozási eredetű kockázatok 
 

elkerülhetők legyenek, de legalábbis elfogadható szintre csökkenjenek. 
 

A vizsgálat szempontjai a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 19.§. (2). bekezdésében 
 

meghatározott szempontok alapján történtek. 
 

Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg 
 

lehessen  becsülni,  továbbá  a  szükséges  intézkedések  meghatározhatók  legyenek,  a 
 

munkáltatónak minden olyan tevékenységnél, amely a veszélyes anyagok kockázatával jár, 
 

meg kell határoznia a munkavállalókat, illetve munkát végző személyeket (a továbbiakban 
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együtt: munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - 
 

mértékét. 
 

A kémiai kockázati besorolás, illetve a kockázatok pontozását és értékelését a következő 
 

táblázat tartalmazza. 
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Kockázatok pontozása és értékelése 

 

Kockázat                                
szöveges  1 2   3       4     5      Értékelés        
értékelése                                

                                

Expozíció 
< 5 óra / hónap 5 - 10 óra / hónap 10 - 25 óra / hónap 

 
25 - 50 óra / hónap > 50 óra / hónap 

   
1 - 5 

 
6 - 10 

 
11 - 15 

 
16 - 25 

 
gyakorisága         

                               

                                 

                  Nagyon súlyos; belégzés,             

      
Enyhe, ideiglenes 

 
hatás. 

      lenyelés, vagy bőrrel való             
             érintkezés esetén             

      Minimális  koncentrációban                   

             

visszafordíthatatlan  hatást, 
            

      tartalmaz mérgező és ártalmas  Súlyos, maradandó de nem             

   Szenzibilizáló, kis mértékben anyagokat, mely a biztonsági  közvetlenül életveszélyes halált  okozhat.  Halmozott  Szorzatuk   a         

   ártalmas illetve  mérgező, adatlapon már fel van tüntetve.  hatás.  Jelentősebb hatások  veszélye, továbbá  kockázat      Azonnali  

   allergiás reakciókat válthat Belégzésük, lenyelésük, vagy a  koncentrációban tartalmaz nagy koncentrációban  mértéke  
Rövid  vagy 

  intézkedé  

Kockázat Figyelmeztető ki. Nagyobb mennyiségben bőrrel való  érintkezés  ártalmas, mérgező és erősen tartalmaz reproduktív,    Legfeljebb Azonnali s   
  

karcinogén, mutagén 
   

hosszútávú középtávú szükséges 
 

várható követ- esemény tartalmaz  tűzveszélyes szenzibilizáló, kis mértékben  maró anyagokat. Továbbá    intézkedés  

kezménye bekövetkezése anyagokat és égést tápláló ártalmas illetve 
 

mérgező, 
 

fokozottan tűzveszélyes és 
anyagokat. Nagyobb    intézkedés intézkedés 

javasolt, 
, a  

  mennyiségben tartalmaz    szükséges szükséges tevékenys  

   gázokat,  továbbá allergiás reakciókat válthat ki.  robbanásveszélyes, rákkeltő és fokozottan tűzveszélyes és          éget tilos  
   nyomástartó eszközök. Nagyobb  mennyiségben  mutagén  anyagok jelenléte. robbanásveszélyes anyagot.          folytatni  
   Káros a környezetre. tartalmaz   tűzveszélyes  Súlyos környezetre gyakorolt Környezetbe jutva akár kis             
      anyagokat és égést tápláló  hatása van                

          koncentrációban is             

      gázokat,  továbbá nyomástartó                   

            visszafordíthatatlan             

      eszközök. Káros a környezetre.                   

            hatásokat és tömeges             

                              

                  pusztulást okozhat.             

Kockázat mátrix 
 Expozíció valószínűsége, vagy előfordulás gyakorisága                  
 

1 
  

2 
     

3 
    

4 
  

5 
          

                          
                                 v á r h a t ó

 

 1 1   2       3     4    5           

kö
ve

tk
ez

m
én

ye
 2 2 

  
4 

      
6 

    
8 

   
10 

          

                          

 3 3   6       9     12    15           

K
o

ck áz at
 

4 4   8       12     16    20           

5 5   10       15     20    25           
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Mint az látható ebben az esetben a kockázat az expozíció gyakorisága és a kockázat várható 

következménye szorzatából áll. Az expozíció a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót 

érő kóroki tényező(k) hatásának való kitettség, illetve a munkahelyen jelen lévő veszélyes 

anyagok hatásának való kitettség, amely a munkavállalót (az adott munkakörnyezeti tényező 

ellen védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelés nélkül) éri; mennyiségi meghatározására a 

munkahely légterében lévő ún. expozíciós koncentráció vagy az expozíciós terhelés 

(szervezetbe időegység alatt jutó vegyi anyag dózis) és az expozíciós idő szorzata szolgál. 
 

A kémiai kockázatértékelésnél szintén fel kell állítani a kockázati szinteket, kockázati 

besorolást. Rögzíteni kell a kockázatok csökkentése érdekében hozott intézkedéseket, illetve 

azt, hogy ezen intézkedések várhatóan milyen hatással lesznek a kockázati besorolások 

várható szintjére. 
 

A kémiai kockázatértékelésben szintén fel kell sorolni a munkáltató kötelességeit és a 

megtett intézkedéseket a veszélyes anyagok kockázatainak csökkentése érdekében. Ezek – 

többek között – tartalmazzák a következőket. 

Veszélyes anyagok nyilvántartásának elkészítése. 
 

Az éves szinten felhasznált veszélyes anyag mennyisége. 
 

A veszélyes anyagok külön helységben, zárható szekrényben kerülnek elhelyezésre. 
 

A munkafolyamatoknál igyekeznek a szükségtelen vegyi anyag érintkezéseket 

mellőzni, illetve csak a minimális mennyiséget a munkavégzés helyén készenlétben 

tartani. 
 

Elsősegélynyújtó felszerelések rendelkezésre állnak, munkavédelmi bejárásokon 

ellenőrzik őket, illetve balesetek, elsősegélynyújtás után pótolják az elhasznált 

tételeket. 
 

Védőeszközök biztosítása, stb. 
 

Példa kémiai kockázatértékelésre: 
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Felhasználó: ................ Készítette: .................. Készült: ................ Utolsó módosítás: ....................   

KÉMIAI KOCKÁZATOK ÉRTÉKELÉSE  
 
  

Veszélyes anyag tartalom 

      

Tűzveszélyes Mennyiség/é Teljes légtér Alkalmanként felhasznált Egyidejűleg érintett Expozíció Kockázat várható Kockázati 

intézkedések   
Súlyosság 

Sorsz. 
           

Anyag megnevezése CAS szám H (R) szám P (S) szám Veszély jel ÁK (mg/m3) CK (mg/m3)   MK (mg/m3) 
    

módosított értéke a 
(%) ségi osztály v (m3) mennyiség maximális létszám (fő) gyakorisága következménye besorolás Felhasználásra vonatkozó utasítás 

 

Egyéni védelem 
 

          javaslatok alapján                       

                       

       GHS05,   Tűzveszélye             

1. 3M Scotch Weld DP410 
   

314; 317; 318; 411 260A; 260B; 280D GHS07, 
  

400 ml 2050 10 ml 2 2 4 8 
     

     

s 
     

       GHS09               
                      

 4,4’-izopropilidéndifenol reakcióterméke 1-klór-2,3-poxipropánnal;                      

 biszfenol-A 60 - 90 25068-38-6 315; 319; 317; 411              

Védőszemüveg EN166, EN374 nitril 

  

 reakcióterméke epoxi gyanta (M <= 700)                 
használat után tisztítószeres kézmosás 

  
 

Akril butadién-sztirén kopolimer 10 - 20 Üzleti titok 
             

védőkesztyű,  Elégtelen szellőzés vagy 
  

              szükséges, megfelelő szellőztetés, elszívás 2               

elszívás esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel), 
 

2,2'-BISZ[P-(2-GLICIDILOXI-3- 
0 - 20 71033-08-4 315; 319; 317 

            

szükséges 
  

              
zárt munkaruha 

  

 

BUTOXIPROPILOXI)FENOL]PROPÁN 
                

                      

 DIMETIL-SZILOXÁN, 
1 - 5 67762-90-7 

                  
 

REAKCIÓTERMÉKE SZILIKÁVAL 
                  

                      

 [3-(2,3-epoxipropoxi)propil]trimetoxiszilán 
0,5 - 1,5 2530-83-8 318 

                 
 

(REACH reg. szám:01-2119513212-58) 
                 

                      

 
Kockázati besorolás várható szintje az 

intézkedések alapján 

 

 
4 

       GH02,    Robbanásve            

2. BERNER féktisztító 500 ml 
   

315; 304; 336; 411; 222; 229 210; 211; 251; 261; 280 GHS07, 
   

4 l 2050 4 l 2 2 4 8 
    

      

szélyes 
    

       GHS09            Védőszemüveg EN166, EN374 nitril   
                     

 
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, 

                 jól szellőző helyen használható , védőkesztyű,  Elégtelen szellőzés vagy 
2 4  

80 - 100 
 

225; 304; 315; 336; 411 
  

1000 2 
         

gyújjtóforrástól, sugárzó hőtől távol tartandó elszívás esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel),  <5% n-hexán               
                   

zárt munkaruha 
  

                      

 Széndioxid 1 - 5 124-38-9    9000 18000              
                       

3. BERNER nyári szélvédőtsiztító Nem veszélyes 
       Tűzveszélye 

10 l 2050 200 ml 2 3 1 3 
  

1 3        

s 
  

                      

4. BERNER Szuperragasztó 
   

319; 335; 315 261; 280; 312; GHS07 
   Tűzveszélye 

280 mg 2050 0,001 g 2 1 4 4 
    

      

s 
    

                  
Nem szabad lúgokkal, savakkal, 

Védőszemüveg EN166, EN374 nitril   

                   

védőkesztyű,  Elégtelen szellőzés vagy 
 

2 
                   

oxidálószerekkel együttárolni , gyújjtóforrástól, 2                    
elszívás esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel),                    

sugárzó hőtől távol tartandó 
  

 

Etil-2-cianoakrilát 80-100 7085-85-0 319; 335; 315 
             

zárt munkaruha 
  

                 

                       

5. BGA Stencil cleaner Nem veszélyes 
       Tűzveszélye 

10 l 2050 200 ml 3 3 1 3 
    

       

s 
 

Fröccsenés, kifolyás veszélye esetén 
  

                     

 
2-AMINO-2-METHYLPROPANOL 1-5 124-68-5 36/38, 52/53 

 
Xi 2350 9400 

         jól szellőző helyen használható EN374 nitril védőkesztyű, védőszemüveg 1 3 
            EN166, zárt munkaruha   

 D.I. WATER 90-99 7732-18-5   - - - -             
                       

6. Decotron M 50 
   

319; 315 
280; 302+352; 305+351+338; 

GHS07 
   Tűzveszélye 

20 l 2050 200 ml 15 3 4 12 
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a lúgálló védőkesztyű, védőszemüveg   

       

EN166, elégtelen szellőzés vagy elszívás 
  

   

332+313;337+313 
   

s szembejutást. Csak jól szellőző helyen 2 6                  esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel), zárt 

 

Nátrium hidroxid <2 1310-73-2 314 
  

2 2 
         használható. 

munkaruha 
  

               

     
222; 315; 317; 319; 

 GH02,    Robbanásve            

7. ELECTROLUBE LEAD FREE FLUX REMOVER 
   

210; 211; 251; 273; 280; 313 GHS07, 
   

40 l 2050 30 ml 15 2 4 8 
    

   

336; 410 
   

szélyes 
    

      GHS09               

 CIKLOHEXÁN 30 - 60 110-82-7 225; 315; 336; 304; 400; 410   700 2800              

 2-propil-alkohol 10- 30 67-63-0 225; 319; 336  F; Xi 500 2000           Védőszemüveg EN166, EN374 nitril   

 1-Metoxipropán-2-ol 10- 30 107-98-2 226; 336   375 568          Jól szellőző helyen használható , védőkesztyű,  Elégtelen szellőzés vagy 
2 4 

 

n-BUTIL-ACETÁT 1 - 5 123-86-4 226; 336 
  

950 950 
         

gyújjtóforrástól, sugárzó hőtől távol tartandó elszívás esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel),               

 HEXANE MIXTURE OF ISOMERS (MAX 5% N-HEXANE (203-777- 
1 - 5 

 
225; 315; 336; 304; 411 

              zárt munkaruha   
 

6)) 
                  

                      

 Orange Terpenes 1 - 5 8028-48-6 226; 315; 317; 304; 400; 410                  

 n-HEPTÁN 1 - 5 142-82-5 225; 315; 336; 304; 400; 410   2000 8000              

 n-HEXÁN < 1 110-54-3 225; 315; 361f; 336; 373; 304; 411   72               

8. ELECTROLUBE FLUX REMOVER C 
   

332, 412 
210; 251; 410+412; 271; 273; 261; 

GHS07 
   Tűzveszélye 

1 l 2050 100 ml 15 3 3 9 
    

   

304+340; 312 
   

s 
    

                  Védőszemüveg EN166, EN374 nitril   

 
trans -DICHLOR OETHYLENE  30  - 60  156- 60- 5  225; 332;  412  

             

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a védőkesztyű,  Elégtelen szellőzés vagy 
  

 

A MIXTURE OF: (R,R)-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5- 
                 2 6                   szembejutást. Jól szellőző helyen használható elszívás esetén FFP2 álarc (A-s szűrővel), 

 DECAFLUOROPENTANE, (S,S) 10 - 30 - 412                

               

zárt munkaruha 
  

 
-1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-DECAFLUOROPENTANE 

                    
                      

 METHANOL 1 - 5 67-56-1 225; 301; 311; 331; 370   260                
 

 

Anyag megnevezése Funkció Biológiai expozíciós hatásmutatók 
Veszélyes anyag Biológiai monitoring vizsgálatok gyakorisága a 

Expozíció gyakorisága  
tartalom (%) 33/1998 NM rendelet 3.sz melléklete alapján       

3M Scotch Weld DP410 Ragasztó 
2,2'-BISZ[P-(2-GLICIDILOXI-3- 

0-20 félévenként 5 - 10 óra / hónap 
BUTOXIPROPILOXI)FENOL]PROPÁN         

         

BERNER féktisztító 500 ml Féktisztító 
Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, 

80-100 évenként 5 - 10 óra / hónap 
<5% n-hexán         

ELECTROLUBE LEAD FREE FLUX REMOVER Flux eltávolító n-HEXÁN <1 évenként 5 - 10 óra / hónap 

Nitrohigító EXTRA Hígitó Toluol 22-50 évenként 5 - 10 óra / hónap 

Prisma Color Akril lakkspray - matt Festék Xilol <8 évenként 5 - 10 óra / hónap 

VILEPOX D-5/ML epoxi gyanta 
Biszfenol-A reakcióterméke 

> 70 félévenként > 50 óra / hónap 
Epiklórhidrinnel, mt<700         

VILTER P-17 epoxigyanta térhálósító 4-NONILFENOL, ELÁGAZÓ 25-30 félévenként > 50 óra / hónap 

HumiSeal Thinner 521EU Hígitó Xilol 80 - 90 évenként 5 - 10 óra / hónap 

HumiSeal Thinner 521EU Hígitó Etil-benzol 20 - 30 évenként 5 - 10 óra / hónap 

 
 
 
 

 

104/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 3. 
TANANYAGEGYSÉG 
 

 

3. TANANYAGEGYSÉG: A munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök 
követelményei. A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálási szabályai. A 
szakemberek előírt foglalkoztatásának szabályai. A munkavédelmi oktatás megtervezésére 
és megszervezésére vonatkozó szabályok. Az új munkahelyek létesítésére vonatkozó 
előírások 
 

3.1 A munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök követelményei 
 

A munkahelyek kialakítására vonatkozó általános és minimális munkavédelmi 
követelményeket a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet tartalmazza:   
A munkáltató általános kötelezettségei. A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az 
irányítása alá tartozó valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen 
meg az e rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb 
szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelményeknek.   

Menekülési utak és vészkijáratok. A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell 
hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre 
kell vezetniük. A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és 
olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el 
tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek. 
 

(2) A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalak számát, méretét, illetve kialakításukat a 
munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és méreteitől függően, az ott tartózkodó 
személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározottak alapján megtervezni. 
 

(3) Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat 
nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen használni.  

(4) Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható. 
 

(5) A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
módon kell jelzésekkel ellátni.  

(6) A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat, 
valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy 
azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.  

(7) A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely 
áramkimaradás esetén is működőképes és a szükséges megvilágítást biztosítja.  

 

Tűzjelzés és tűzoltás. Az épületek méretétől és használatától, a bennük lévő 
berendezésektől, felszereléstől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint 
az ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függően a munkahelyeket tűz 
oltására alkalmas készülékkel, illetve külön jogszabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és 
riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni. 
 

(2) Nem automatikus, egyszerűen használható tűzoltó készülékeket kell alkalmazni, 
amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. A készülékek 
elhelyezésére a vonatkozó jogszabály szerinti jelzésekkel kell utalni. 
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Munkahelyi hulladékkezelés. A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) 
szilárd hulladékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. 

 

A helyiségek, terek hőmérséklete:  
7. § (1) A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes 

időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a 
munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. 
 

(2) A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az 
egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az 
ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet.  

(3) Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a 
munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős napsugárzás hatásait.  

(4) Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka 
nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m 
magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a 2. számú melléklet szerinti megfelelő 
hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani.  

(5) A munkahelyek klímájának mérését és értékelését a 2. számú mellékletben szereplő 
fogalmi meghatározások, mérési és értékelési szempontok használatával kell végezni.  

(6) A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, hogy azok ne 
idézhessék elő a munkahelyi légtér szennyezését, illetve a munkavállalók túlzott 
felmelegedését vagy lehűlését.  

(7) A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hősugárzás. A 
hősugárzás akkor minősül nagyfokúnak, ha a léghőmérséklet és a glóbuszhőmérséklet 
különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C 
hőfokkülönbség háromszorosát. 
 

(8) A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési 
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell 
közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, 
valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható 
napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál, hosszabb időtartamban, szabadtéri 
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. 
 

(9) A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követően, 
továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén 
munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit. Ennek érdekében a napi 
hőhatás időtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát és a 
munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14,0 kJ/min értéket. 
Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni. 
 

(10) Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket 
meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell 
biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E 
célra alkalmas azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma 
az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítőszerrel ízesített. 
 

(11) A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát 
kell kiszolgáltatni. A tea ízesítéséhez a (9) bekezdésben előírtak figyelembevételével cukrot, 
illetve édesítőszert kell biztosítani.  
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(12) A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő 
mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell 
gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi 
követelmények betartása mellett történhet. 
 

 

  1. számú melléklet a 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelethez       

          Legkisebb            
          

térfogat/fő 
           

  A munka jellege               

          m
3
/s   m

3
/h            

                         

  Szellemi munka    0,008   30               
                        

  Könnyű fizikai munka   0,008   30               
                        

  Közepesen nehéz   0,011   40               

  fizikai munka                        
                        

  Nehéz fizikai munka   0,014   50               

1. táblázat                        
                         
                            

  1.    2.         3.     4.   5.    
                        

                            

                Meleg évszakban biztosítandó       
                            

       

Hideg évszakban 
           

                 maximálisan    
              

effektív, 
     

  A munka   biztosítandó           megengedhető    
       

léghőmérséklet 
  

illetve korrigált 
     

  

jellege 
   

léghőmérséklet 
          

            effektív, illetve          

°C 
  

effektív 
   

       °C             korrigált effektív                      

hőmérséklet °C 
   

                        

                       hőmérséklet °C  
                         
                  

                            

  Szellemi    20–22    21–24   20   31    

  munka                         
                  

                            

  Könnyű    18–20    19–21   19   31    

  fizikai munka                        
                 

                            

  Közepesen   14–18    17–19   15   29    

  nehéz fizikai                        

  munka                         
                  

                            

  Nehéz fizikai   12–14    15–17   13   27    

  munka                         
                             
 

A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása 

 

8. § (1) Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos 
munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és 
körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.  

(2)
2
 Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének 

és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő 
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világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány 
határozza meg. 
 

(3) A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét 
rendszeresen ellenőrizni kell.  

(4) A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világító berendezéseinek 
kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra.  

(5) Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszűnése 
veszélyeztetheti a munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, megfelelő erősségű 
biztonsági világítást kell biztosítani.  

 

A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete 
 

9. § (1) A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, 
amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. Amennyiben a 
munka jellegéből adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell az 
elvezetés lehetőségéről.  

(2) A helyiségeket megfelelő hőszigeteléssel kell ellátni a munkavégzés és a munkáltató 
tevékenysége jellegének figyelembevételével.  

(3) A helyiségek padlózatait, falait, különösen az üvegből készült elválasztó falak felületeit 
oly módon kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higiéniát biztosítani lehessen, tisztításuk 
és felújításuk megoldható legyen.  

(4) Az átlátszó vagy áttetsző falakat, különösen a teljesen üvegből készült elválasztó falakat 
a helyiségekben vagy a munkahelyek közelében, valamint a közlekedési útvonalak mellett 
feltűnően jelezni kell. E falakat olyan anyagból kell kialakítani, amelyek biztonságosak, azokat 
a munkaterülettől és a közlekedési útvonalaktól el kell keríteni, megakadályozva azt, hogy a 
munkavállalók az ilyen falnak nekimenjenek, vagy annak betörése esetén megsérüljenek. 
 

(5) Meg kell gátolni, hogy a nem megfelelő teherbírású tetőszerkezetre a munkavállalók 
kijussanak, kivéve, ha rendelkezésre áll olyan egyéni vagy kollektív védőeszköz, amely a 
munka biztonságos elvégzését a tetőszerkezeten lehetővé teszi. 

 

Ablakok és tetőablakok   
10. § (1) Az ablakokat, tetőablakokat és szellőzőket úgy kell kialakítani, hogy azokat a 

munkavállalók biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szükség szerint beállítani, vagy 
akaratlan elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt 
az ott dolgozókra.  

(2) Az ablakokat és tetőablakokat olyan eszközzel vagy berendezéssel kell ellátni, amely 
lehetővé teszi, hogy azokat veszély nélkül lehessen tisztítani. Ezek az eszközök, berendezések 
nem jelenthetnek veszélyt az épületen belül vagy azon kívül tartózkodó munkavállalókra, 
illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.  

 

Ajtók és kapuk   
11. § (1) Az ajtók és kapuk elhelyezését, számát és méretét, valamint a készítésükhöz 

felhasznált anyagokat a helyiségek és terek jellege, használata alapján kell meghatározni.  
(2) Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell. 

 
(3) A lengőajtókat és a kapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy azokat 

szemmagasságban átlátszó betéttel kell ellátni. 
 
 
 

 

108/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 3. 
TANANYAGEGYSÉG  

 

(4)
3
 Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, amelyeknek az 

átlátszó vagy áttetsző betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a 
munkavállaló megsérülésének kockázata. 
 

(5) A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínről való 
lefutásukat vagy leesésüket.  

(6) A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan, kitámasztást biztosító szerkezettel kell ellátni, 
amely a visszacsapódást megakadályozza.  

(7) A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a vonatkozó jogszabályok szerinti 
jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülről, külön segítség nélkül, 
bármikor nyithatóak legyenek, ha a munkahelyeken munkavállalók, illetve a munkavégzés 
hatókörében lévő más személyek tartózkodnak. 
 

(8) A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő ajtót kell 
biztosítani a gyalogosok részére, kivéve, ha a járműforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a 
személyek áthaladása. Ezeket az ajtókat feltűnő jelzéssel kell ellátni, állandóan szabadon kell 
hagyni és biztosítani kell, hogy még véletlenül se legyenek eltorlaszolhatók.  

(9) Olyan gépi működtetésű ajtó és kapu üzemeltethető, amelynek használata nem jelenthet 
baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az ilyen ajtókat és kapukat könnyen felismerhető és jól 
hozzáférhető biztonsági szerkezettel kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás 
esetén – ha maguktól nem nyílnak ki – kézi erővel is nyithatóak legyenek.  

 

Közlekedési útvonalak, veszélyes területek   
12. § (1) A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsőket, a 

rögzített létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni és 
méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részére könnyű, biztonságos és megfelelő 
hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó 
munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe. 
 

(2) A gyalogos forgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges 
használók számától és a munkáltatói tevékenység jellegétől függően kell méretezni. 
Amennyiben a közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, ezek mellett a gyalogosok 
számára elegendő szabad helyet kell biztosítani. 
 

(3) Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a munka jellegéből 
adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa használt munkaeszköz vagy egyéb 
tárgy leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy más műszaki 
megoldást kell biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókörében illetéktelenül 
tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre. A belépésre jogosult munkavállalók 
védelme érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és a veszélyes területeket 
a vonatkozó jogszabályok szerint feltűnő jelzéssel kell ellátni.  

 

Mozgólépcsők és mozgójárdák   
13. § (1) A mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságos működtetését biztosítani kell, azokat 

a szükséges biztonsági berendezéssel fel kell szerelni.  
(2) A mozgólépcsőket és mozgójárdákat úgy kell kialakítani, hogy az azokra való fel- és 

lelépés, illetve használatuk biztonságos legyen. A fel- és lelépőhelyeken elegendő helyet kell 
biztosítani arra, hogy szükség esetén egyszerre több személy is ott tartózkodhasson.  

(3) A mozgólépcsők és mozgójárdák felületének csúszásmentesnek kell lennie. 
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(4) A mozgólépcsőket és mozgójárdákat az azokat használók, illetve a munkavégzés 
hatókörében tartózkodó személyek által jól látható és felismerhető, könnyen elérhető 
vészleállító berendezéssel kell ellátni.  

(5) A mozgólépcsők, illetve mozgójárdák működési irányát jól látható jelzéssel kell 
megjelölni.  

(6) A mozgólépcső, illetve mozgójárda meghajtó motorjának kikapcsolása után akaratlanul 
sem kerülhet mozgásba.  
Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken  

15. § (1) A helyiségeknek elegendő padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kell 
rendelkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, biztonságuk vagy 
kényelmük veszélyeztetése nélkül végezhessék.  

(2) Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén történő mozgásához legalább 2 m
2
 

szabad területet kell biztosítani. Ha ez műszaki okokból nem valósítható meg, és legalább 1  
m

2
 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy a munkavállaló részére a munkahelye 

közvetlen közelében legalább 1,5 m
2
 méretű, mozgását lehetővé tevő helyet kell biztosítani.  

(3) Azokban a helyiségekben, ahol a vízszintes padlózattal nem párhuzamos a mennyezet, a 
közlekedési utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelő méretű szabad nyílás (szelvény) álljon 
rendelkezésre, figyelemmel az ott tervezett közlekedés módjára. A biztosítandó függőleges 
szabad méret 2,2 m-nél kisebb nem lehet.  

(4) A munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelő ülőhelyet kell 
biztosítani, amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehet végezni. 
Amennyiben a munka jellege miatt ülőhelyet nem lehet közvetlenül a munkahely mellett 
elhelyezni, akkor azt a munkahely közelében kell biztosítani.  

 

Pihenőhelyek   

16. § (1)
4
 A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágítású, szükség esetén 

fűthető, továbbá könnyen – meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül – elérhető 
pihenőhelyiséget kell biztosítani, ha 10 főnél több munkavállalót alkalmaznak vagy a végzett 
tevékenység jellege (veszélyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának 
érvényesülése) ezt szükségessé teszi.  

(2) A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m
2
-nek kell lennie, egyébként az 

alapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó több 

személy esetén is legalább 1 m
2
/fő álljon rendelkezésre.  

(3) A pihenőhelyiséget – figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó személyek 
számára – könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogassal, 
szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas 
berendezéssel kell ellátni. Biztosítani kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és 
kézszárítás lehetőségét.  

(4) Ha ez a munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából szükséges, továbbá a 
munkatevékenységet rendszeresen és gyakran félbe kell szakítani és nincs kialakított 
pihenőhelyiség, akkor e feltételeket kielégítő olyan helyiséget kell biztosítani, amelyben a 
munkaszünetekben a munkavállalók tartózkodhatnak. 
 

(5) E §-ban megjelölt pihenőhelyiségekben a nemdohányzók védelmét külön jogszabály 
szerint kell biztosítani. 
 

(6) A telepített munkahelyeken a 18. § (7) bekezdése szerinti ,,A'', ,,D'', ,,E'' tisztasági 
fokozatú tevékenységek esetén, továbbá szabadtéri, nem telepített munkahelyeken a  
 
 

 

110/131 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64040.333259#foot4


Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 3. 
TANANYAGEGYSÉG  

 

munkavállalók létszámának, és az (1) és (3) bekezdésekben leírt követelményeknek 
megfelelő étkezési lehetőséget is biztosítani kell. 

 

Terhes nők és szoptatós anyák 
 
17. § A terhes nők és a szoptatós anyák részére biztosítani kell, hogy a munkaszünetekben – 
ha ez egészségügyi okokból szükséges, akkor a munkaidő alatt is – megfelelően kialakított, 
fekvőhellyel ellátott helyiségben pihenhessenek.  
Öltözőhelyiségek  

18. § (1) A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez 
külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük és – egészségügyi okok miatt, vagy a 
munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várható el tőlük, hogy máshol öltözzenek 
át. Amennyiben nincs szükség kiépített öltözőre, akkor valamennyi munkavállaló részére 
biztosítani kell olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja. 
 

(2) Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani, illetve elkülönített 
használatukat biztosítani kell. Megfelelő szervezési intézkedések kialakításával és 
megtartásával tíz főt meg nem haladó munkavállalói létszámnál egy időben nem használható 
női-férfi közös öltözőt lehet kialakítani. 
 

(3) Az öltözőnek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell lennie, és azt 
ülőhelyekkel kell ellátni.  

(4) Az öltöző alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne  
akadályozzák. Öltözőszekrényenként legalább 0,50 m

2
-nyi alapterületet kell biztosítani. Az 

öltöző minimális alapterülete 6 m
2
.  

(5) Az öltözőt el kell látni olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy valamennyi 
munkavállaló a ruházatát a munkavégzés időtartama alatt elzárva tarthassa. A 
munkaruházat szellőzését és száradását annak őrzési ideje alatt biztosítani kell.  

(6)
5
 Ha a munkakörülmények úgy kívánják – különösen veszélyes anyagok, nedvesség, 

szennyeződés esetén –, külön öltözőszekrényt kell biztosítani azokon a szekrényeken kívül, 
ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.  

(7) Az öltözőt a munkavállalók tevékenysége, a munkáltatói tevékenység jellege, illetve a 
munkafolyamat tisztasága alapján az alábbi tisztasági fokozatok egyikébe kell besorolni, 
illetve ez alapján a helyiségeket kialakítani és a felszerelést biztosítani:  

a) ,,A'' különösen 
tiszta, b) ,,B'' tiszta, 

 
c) ,,C'' közepesen szennyezett, 

d) ,,D'' erősen szennyezett, e) 

,,E'' fertőző, mérgező. 
 

(8) Az ,,A'' ,,D'' ,,E'' tisztasági fokozatba tartozó tevékenység esetén étkezési lehetőséget 
kell biztosítani, illetve e tevékenységi körben öltözésre kettős – fekete-fehér – öltözőt kell 
kialakítani a munkavállalói összlétszám, de legalább a legnagyobb műszaklétszám alapján. A 
fekete-fehér öltözők között a közlekedés csak a tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet.  

(9) Ha fogasos (ruhatári) öltöző kerül kialakításra, akkor a munkavállalók részére személyi 
értéktárgyaik megőrzéséhez zárható fiókokat kell rendszeresíteni.  
Tisztálkodó- és mellékhelyiségek  

19. § (1)
6
 A munkavállalók részére elegendő és megfelelő zuhanyozót kell biztosítani, ha a 

munka jellege vagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi.  
 
 
 

 
111/131 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64040.333259#foot5
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=64040.333259#foot6


Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 3. 
TANANYAGEGYSÉG  

 

(2) A férfiak és a nők részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített 
használatát kell biztosítani.  

(3) A zuhanyozóknak megfelelő méretűeknek kell lenniük ahhoz, hogy valamennyi 
munkavállaló részére lehetővé tegyék az akadály nélküli, higiénés tisztálkodást.  

(4) A zuhanyozókat el kell látni meleg és hideg folyóvízzel. 
 

(5)
7
 A zuhanyzókat olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyi 

munkavállaló részére lehetővé teszik a higiénés követelményeknek megfelelő tisztálkodást. 
 

(6)
8
 Ha az (1) bekezdés szerint zuhanyozó kialakítására nincs szükség, akkor elegendő 

számú, folyó vízzel (szükség szerint meleg vízzel) ellátott megfelelő mosdókagylót kell a 
munkahely környezetében biztosítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók 
legyenek, és a kéz szárításához megfelelő eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre.   

(7) A mosdó- és öltözőhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, ezek csak 
egymástól elkülönített helyiségekben alakíthatók ki.  

(8) A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, illetve a 
zuhanyozóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített mellékhelyiségeket 
kell biztosítani, elegendő számú WC-vel és kézmosóval. 
 

(9) A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyiségek elkülönített 
használatáról kell gondoskodni.  

(10) A 24 °C (K) EH érték feletti hőterheléssel járó zárt, telepített munkahelyeken az 
öltözőket és a mellékhelyiségeket úgy kell elhelyezni, hogy az zárt közlekedő helyiségen át 
legyen megközelíthető. 

 

Elsősegélyhelyek   

20. § (1)
9
 Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok 

veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó 
felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra 
kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – 
hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek 
mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja. 
 

(2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően 
hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan 
elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.  

(3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.   
(4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban 

meghatározottak szerint kell jelölni.  
(5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az 

elsősegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a 
kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat 
külön jogszabály tartalmazza. 
 
 
 

Megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei   
21. § (1) A megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók adottságaira a 

munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni. 
 

(2) Azokon a munkahelyeken, ahol megváltozott munkaképességű (fogyatékos) 
munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az átjárókat, a szintbeli különbségeket 
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áthidalókat, a lépcsőket, a zuhanyozókat, a mosdókat és a munkahellyel összefüggő 
berendezéseket a testi adottságaiknak megfelelően, illetve megváltozott 
munkaképességükre figyelemmel kell kialakítani, vagy szükség esetén átalakítani. 
 

(3) A megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók részére munkahelyükön 
biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges, általuk 
felismerhető jelzéseket.  
Ivóvízellátás a munkahelyen  

23. § (1) A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszereléséről, 
valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelő karbantartásáról. 
Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat ,,ivóvíz'', illetve ,,nem ivóvíz'' 
felirattal és piktogrammal kell ellátni. 
 

(2) Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy egyéb módon 
kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon kell elhelyezni, hogy a tartályból 
közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres 
fertőtlenítéséről, valamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen.  

(3) Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, inni és élelmiszert tárolni tilos, továbbá, ahol az 
ivóvíz-szolgáltatás nem ivókutas rendszerű, az étkező-, valamint a pihenőhely kialakításánál 
figyelemmel kell lenni az ivóedények közegészségügyi követelményeknek megfelelő 
elhelyezésére is.  

 

Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem   
24. § (1) A munkahelyeken a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg az 5. számú 

mellékletben, továbbá a külön jogszabályban megadott értékeket.  
(2)

10
 A munkahelyeken a munkavállaló testére áttevődő rezgés vonatkozásában a 

rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és 
munkabiztonsági követelményekről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.  

(3)
11 

(4) Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne haladja meg, 
a munkaeszköz típusának kiválasztásánál figyelembe kell venni az annak használata során 
keletkező zaj és rezgés mértékét.  

(5) A (2) bekezdésben meghatározott értékeket meghaladó munkahelyi rezgés expozíció 
esetében a rezgésterhelést a szükséges műszaki megoldásokkal (pl. rezgésszigetelő 
gépalapozás, forgó alkatrészek kiegyensúlyozása) a megengedett érték alá kell csökkenteni.  

(6) A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés során, ha nem biztosított a 2. számú 
melléklet 2. táblázata szerint könnyűnek minősülő fizikai munkavégzés munkakörnyezeti 
előírásainak megfelelő klíma, a munkavállalót – a lokális lehűlés elleni végtagvédelem 
érdekében – egyéni védőeszközzel kell ellátni.  
 
A kapcsolódó törvényi szabályozás az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) a munkavédelemről 
jogszabályban található:  

Mvt. 42.§ b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell 
határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és  

használatukat meg kell követelni;  
Mvt. 56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban 
határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősül. 
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A Mvt. előírja, hogy azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállalók és a 
 

munkavégzés hatókörében tartózkodók veszélynek vannak kitéve, akkor a 
védelmüket többek között egyéni védőeszközök, és védőfelszerelések alkalmazásával 
kell megoldani. 

 

Előfordulhatnak olyan tevékenységek, ahol több egészségkárosító hatás együttesen 
veszélyezteti a munkavállalót. Ilyenkor mindegyik ellen külön-külön védelmet kell nyújtani. 
Amennyiben lehetséges, olyan kombinált védőfelszerelést kell biztosítani, amely valamennyi 
ártalmas hatás ellen védelmet nyújt. 
 
A munkavállalók egészségének, testi épségének és munkaképességének megóvását 
elsősorban megfelelő műszaki intézkedésekkel kell biztosítani. Ha ezzel teljes mértékben 
nem valósítható meg, kiegészítő védelemként védőeszközt kell biztosítani. A védőeszközt 
pénzben megváltani nem szabad. 
 
Részletezve a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 
rendelkezik ebben a témában.  
A rendelet arra az esetre vonatkozik – aminek fennállása mindig megállapítható -, amikor nem 

lehetséges megvalósítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. 
Ekkor – még egyszer hangsúlyozva: minden esetben – a munkáltató kötelessége, hogy a 
munkavállalókat a fellépő munkahelyi kockázatok (beleértve a kémiai, biológiai, sugárzás) 
csökkentése, az egészséget nem veszélyeztető mértékűre leszorítása érdekében a  
megállapított kockázatokkal szemben oltalmat nyújtó egyéni védőeszközökkel lássa el. Szintén 

a munkáltató feladata, hogy az egyéni védőeszközök megfelelő használatát ellenőrizze. E 
rendelet alkalmazásában  

a) egyéni védőeszköz: 
 
aa) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a 
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az 
egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá  
ab) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az aa) pont 
szerinti cél elérése (a továbbiakban aa) és ab) pontok együtt: védőeszköz);  
b) expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi 
meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata). 
(2) Nem minősül védőeszköznek:  
a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a 
munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;  
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti mentést és betegszállítást végző 
mentőszolgálatok által használt felszerelések;  
c) * a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint az Országgyűlési Őrség által 
viselt vagy használt védőeszköz; 
d) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védőfelszerelés; 
e) a sportfelszerelés és sporteszköz;  
f) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz; 
g) a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozható készülékek. 
4. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz  
a) úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, hogy önmaga ne 
idézzen elő további veszélyt; 
b) feleljen meg a munkavégzés körülményeinek; 
c) az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának megfeleljen;  
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d) igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére. 
 
(2) Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló 
egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védőeszközöknek összeillőknek és 
hatékonyaknak kell lenniük a fennálló kockázatokkal szemben.  
(3) A védőeszköz használatának feltételeit - különösen viselhetőségének időtartamát - a 
kockázat súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisága, az egyes munkavállalók 
munkavégzési helyének jellemzői, valamint a védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, 
valamint a védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékének figyelembevétele 
alapján kell meghatározni.  
(4) A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Amennyiben a 
munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy személy, 
hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy 
az ilyen használat ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára.  
(5) A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, tisztítás, javítás 
vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz használható, valamint megfelelő 
higiénés állapotban legyen.  
(6) * A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a 
jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz használata őt megvédi, továbbá 
gondoskodik arról - szükség esetén gyakorlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a 
védőeszköz használatának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával 
egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munkavállaló 
rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató 
írásban dokumentálja és azt a munkavállalóval alá kell íratnia, továbbá - kérelemre - az 
ellenőrzést végző hatóság részére a dokumentumot bemutatja. A munkáltató köteles 
biztosítani a munkavállalók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a 
konzultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan, az Mvt. rendelkezései szerint.  
(7) A védőeszköz biztosítása magában foglalja, hogy   
a) az - figyelemmel a védőeszköz elhasználódására - a munkavállaló munkavégzéséhez 
folyamatosan,  
b) a mentési tervben meghatározott mentési feladatokra és haváriákra rendszeresített 
készenléti védőeszköz csomag állandóan  
rendelkezésre álljon. A munkavállaló haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha 
megítélése szerint a védőeszköz elvesztette védelmi képességét.  
(8) A (7) bekezdés b) pontja szerinti csomag tartalmazza mindazokat a védőeszközöket, 
amelyek használata havária esetén szükségessé válhat.  
5. § (1) A munkáltató - az Mvt. 56. §-a alapján - munkahelyenként és munkakörönként - a (2) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével - írásban meghatározza  
a) azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat, 
valamint a kockázatot is -, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott 
védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz 
ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes 
hulladékként történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá  
b) a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is. 
(2) A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje kialakítása során  
a) meghatározza az (1) bekezdés szerinti esetekben a kockázatok jellegét és mértékét,  
b) az a) pont szerint jár el az (1) bekezdés szerinti tényezők bármelyikének megváltozása 
esetén,  
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c) biztosítja 
 
ca) a kockázatok jellegének és mértékének megfelelő védelmi képességgel rendelkező, 
továbbá 
 
cb) a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klimatikus környezetnek 
megfelelő védőeszközt, amelyet a védőeszközre meghatározott felhasználási határok 
(védelmi képesség, fokozat vagy osztály) figyelembevételével választ ki, 
 
d) figyelembe veszi a védőeszköz használatának egészségi (egyéni) alkalmassági feltételeit, 
illetve annak egészségi korlátjait.  
(3) Az egyes alkalmazható védőeszközök típusait a 2. számú melléklet, a védőeszköz 
használatával végezhető tevékenységeket a 3. számú melléklet tartalmazza.  
6. § (1) * A védőeszköz kiválasztását megelőzően a munkáltató köteles a védőeszköz 
típusbizonyítványa, valamint - szükség esetén - szakértői vélemény alapján felmérni, hogy a 
felhasználni kívánt védőeszköz megfelel-e a 4. § (1)-(2) bekezdésében előírt 
követelményeknek. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti felmérésnek tartalmaznia kell: 
a) azoknak a kockázatoknak az értékelését, amelyek más eszközökkel nem háríthatók el;  
b) azoknak a jellemzőknek a meghatározását, amelyekkel a védőeszköznek rendelkeznie kell 
ahhoz, hogy az a) pontban említett kockázatokkal szemben hatékony legyen, beleértve azon 
kockázat figyelembevételét, amelyet maga a készülék okozhat;   
c) a beszerezni kívánt védőeszköz védelmi szintjének (képességének) összehasonlítását a b) 
pontban említett jellemzőkkel. 
 
(3) Az (1) bekezdésben előírt vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve 
változás következett be.  
7. § A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az elhasználódott 
védőeszközt hulladékként, a külön jogszabályban * meghatározott esetekben veszélyes 
hulladékként kell kezelni.  
8. § (1) A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le.  
(2) A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató 
engedélyezte annak elvitelét, amennyiben  
a) a munkavégzés helye változó és a munkáltató más módon nem tudja biztosítani a 
védőeszközt a munkavállaló számára, 
b) a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik.  
9. § (1) A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi 
képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot bevonja, akik jogosultak a 
védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.  
(2) A munkavédelmi képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról és használatáról 
tájékoztatást kapni, az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos 
rendelkezések megsértése esetén megfelelő intézkedéseket kezdeményezni.  
 

Az egyéni védőeszközökről egyéni védőeszköz juttatási rendet kell készíteni. 
 

A védőeszköz biztosítása és azok használatának kioktatása, viselésük megkövetelése a közvetlen 
munkahelyi vezető feladata. A munkavállalók testi épsége és egészsége védelmére előírt egyéni 
védőeszközök biztosítása nélkül a munkavállaló munkavégzésre nem kötelezhető. Azon 
munkahelyek, munkakörök jegyzékét, ahol egyéni védőeszköz biztosítása szükséges a 
munkavédelmet ellátó szakember állítja össze. Ha az egyéni védőeszköz juttatási szabályzatban 
nem szereplő munkakörök és tevékenységek jelentkezése során, a veszélyes és 
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ártalmas termelési tényezők megjelenése esetén a munkavégzésre utasítást adó köteles a 
megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz, védőfelszerelés használatát elrendelni és biztosítani. 
A területen belüli átirányítás, áthelyezés esetén a munkavállaló megváltozott munkakörének 
megfelelően módosítani kell az egyéni védőfelszerelését az új munkába állása előtt. Erről az 
átirányításra, áthelyezésre utasítást adó vezető köteles gondoskodni. Az újonnan belépő 
munkavállalónak egyéni védőeszközt a szabályzatban megjelölt munkakörökben azonnal ki 
kell adni. 
 
A védőöltözetek és védőeszközök a munkáltató tulajdonát képezik, azt a munkaviszony 
megszüntetése után vissza kell szolgáltatni a munkáltatónak. 
 
Az egészségre ártalmas munkakörökben időszakosan foglalkoztatott munkavállalók részére 
az ártalmas munkakör miatt a szükséges egyéni védőeszközöket a közvetlen munkahelyi 
vezető köteles biztosítani. Amennyiben a munkavállaló az egészségre ártalmas munkakörből 
elkerül, vagy az ártalom megszűnik, az egyéni védőeszközöket köteles visszaszolgáltatni. 
 

Egyéni védőeszközök kiadásáról, cseréjéről a nap bármely szakában a szervezeti egység 
vezetője köteles gondoskodni. Anyagi felelősség terheli a munkavállalót a munkáltató által 
részére biztosított védőeszközökért. Minden munkavállaló köteles a részére kiadott egyéni 
védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, és a tőle elvárható tisztításáról 
gondoskodni. Ha a munkavállaló az adott munkakörben előírt és részére kiadott védőeszközt 
figyelmeztetés ellenére sem használja, a munkavégzéstől el kell tiltani. Az eltiltás idejére a 
munkavállalónak munkabér nem fizethető. A védőeszközök használatát, a munkát 
közvetlenül irányító vezető naponta köteles ellenőrizni. A védőeszközök állapotát 
rendszeresen ellenőrzi, amiről írásos dokumentumot készít. Védőeszköz szándékos 
rongálása, valamint a védőeszköz gondatlan kezelésével és tisztításával okozott kárt 
munkavállaló a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles megtéríteni. 
Erőszakosan megrongált védőeszköz állapotáról, a megrongálódás körülményeiről az 
illetékes vezető köteles az érintett személyekkel közösen jegyzőkönyvet felvenni.  

A védőeszköz elhasználódása esetén, cseréjét a munkavállaló köteles kezdeményezni. 
 

A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak érvényes minősítő bizonyítvánnyal, 
illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal ellátott egyéni 
védőeszközt adhat. EK megfelelőségi nyilatkozat, illetve EK típustanúsítvány szükséges a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelően. A rendeltetésszerű használhatóság alapfeltétele, hogy 
a munkáltató rendelkezzen az egyéni védőeszköz úgynevezett tájékoztatójával, és annak 
tartalmát a munkavállaló tudomására hozza. A tájékoztató az egyéni védőeszköz tartozéka, 
amely a tárolására, kezelésére, karbantartására, tisztítására, időszakos vizsgálatára 
vonatkozó tudnivalókat tartalmazza. 
 

A védőeszköz legyen alkalmas a felmért veszély elleni védelemre. A védőeszköz nyújtson 
védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben úgy, hogy önmaga ne idézzen elő 
további veszélyt. Lehetőleg ne okozzon nagyobb megterhelést a munkavállalónak, azaz 
feleljen meg a munkavégzés követelményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a 
munkavállaló egészségi állapotának és a szükséges igazítás elvégzése után illeszkedjen a 
viselőjére. 
 

A védőeszköz beszerzése a munkáltató feladata. Mindig legyen egy minimális tartalék, hogy 
meghibásodás, elhasználódás esetén a cserét végre lehessen hajtani. A védőeszköz 
karbantartását a viselője (munkavállaló) köteles elvégezni. Amennyiben olyan védőeszköz 
kerül kiadásra, amely az elhasználódás után veszélyes hulladéknak számít, a munkáltató 
köteles gondoskodni a selejtezésről, a tárolásról, és a megsemmisítésről. 
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Védőeszközök, védőfelszerelések tisztítása, karbantartása, tárolása is legyen része a 
vonatkozó szabályozásnak: 
 

A területi egységekben a személy szerint nyilvántartott egyéni védőeszközöket évenként 
legalább egyszer felül kell vizsgálni. A védőruhák, védőfelszerelések, védőeszközök 
felülvizsgálata a közvetlen munkahelyi vezető feladata. A védőeszközök, védőfelszerelések, 
védőöltözet karbantartását, fertőtlenítését saját hatáskörben köteles elvégeztetni. A 
megrongálódott vagy elhasználódott felszerelések cseréjéről a területi egység vezetője 
köteles gondoskodni. A munkavállaló feladata a bőr, a műanyag védőeszköz és 
gumiféleségek folyóvizes mosása, tisztítása, ápolása. A munkavállaló köteles a durva 
szennyeződéstől letakarítani azokat a védőeszközöket, melyeket elhasználódás miatt vissza 
kell adni. A védőeszközöket úgy kell tárolni, hogy azokat semmilyen sérülés, szennyeződés, 
és károsodás ne érje. 
 

Érdemes a védőitalokról és a tisztálkodó szerekről is rendelkezéseket hozni, célszerűen ez 
lehet az egyéni védőeszközökről szóló szabályozásban, de lehet a munkavédelmi 
szabályzatban is. A lényeg, hogy a munkavállalók ismerjék és tartsák is be a meghozott 
intézkedéseket. legyen oktatás és legyen rendszeres ellenőrzés, visszacsatolás. 
 

A kijelölt mosdókban a telephelyen végzett tevékenységeket szem előtt tartva megfelelő 
mennyiségű és típusú kéztisztító szert kell kihelyezni. Azokon a munkahelyeken, ahol a 
munkavállaló bőrét szappanos vizes lemosással el nem távolítható szennyeződés éri 
biztosítani kell ipari kézmosószer, valamint védőkenőcs használatát. 
Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzés nagyfokú szennyeződéssel jár, az ott 
foglalkoztatott munkavállalók részére a tisztálkodási szereket biztosítani kell. Minden 
munkavállaló részére kézmosási lehetőség (pl. folyékony szappannal) és kézszárítási, illetve 
papírtörlő elérhető a mosdó helyiségekben! 
Egyéni védőeszköz kategóriái: 
3 kategóriába sorolják az egyéni védőeszközöket védelmi szintjük alapján: 
 
1. kategória (a felhasználó képes az adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal 
megállapítani, alkalmazni stb.) Pl. felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek, gyengén 
agresszív hatású tisztítószerek)  
2. kategória (melyek nem tartoznak sem az 1., sem a 3. kategóriába)  
3. kategória (komplex tervezésű védőeszközök, amelyek súlyos, visszafordíthatatlan 
egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, pl. szűrő típusú légzőkészülékek, 
magasból történő leesés ellen védőeszközök)  
EK-típusvizsgálatra kötelezett védőeszközök a 2. és 3. kategóriájú egyén védőeszközök, 
valamint az egyes EGT-államokon kívül gyártott 1. kategóriájú védőeszköz. Az EK-
típusvizsgálatot az erre jogosított tanúsító szervezet adja ki. EK-megfelelőségi nyilatkozat 
(gyártó vagy az EGT államok területén meghatalmazott képviselője kijelentése). 
 
 

3.2 A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálási szabályai 
 

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, munkabalesetnek minősül. 
 
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. 
 
 

 

118/131 



Munkavédelmi képviselők oktatási tananyaga a raktározás, tárolás; postai, futárpostai ágazatokban – 3. 
TANANYAGEGYSÉG 

 

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek 
(munkabalesetnek) az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról (szállásáról) a 
munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a 
baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történik. 
 

A munkabalesetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni. A 
Munkáltató a munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása során a sérült 
(megbetegedett) a vonatkozó jogszabály által kiadott formanyomtatványban feltüntetett 
adatait rögzíti, illetőleg kitölti a kötelező formanyomtatvány a munkabaleset kivizsgálásáról. 
 
A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és 
személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabaleset és a foglalkozási 
megbetegedések megelőzésére. 
 
A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül 
irányító személynek haladéktalanul jelenteni. 
 
A Munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és 
a jogorvoslat lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesíteni kell 
30 napon belül. 
 

A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a törvényben foglaltak alapján a 
Munkáltató nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni. 
Ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar állampolgárságú munkaválla-lóját külföldi 
kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató köteles a munkaügyi 
miniszter rendeletében meghatározott rendben a bejelentési és nyilvántartási 
kötelezettséget teljesíteni. 
 
A sérült, illetőleg az eseményt észlelő személy a munkabalesetet, a munkát közvetlenül 
irányító személynek haladéktalanul köteles jelenteni. 
 
A sérült munkáját közvetlenül irányító személy minden olyan balesetet, amely 
előreláthatóan legalább egy nap munkakiesést okoz, köteles haladéktalanul jelenteni a 
munkahely vezetőjének és a munkavédelmi megbízottnak. 
 
A baleset kivizsgálásával a sérült közvetlen vezetője nem bízható meg, azonban a szükséges 
segítséget meg kell adnia a valós okok felderítésére. 
 
A munkabalesetek kivizsgálása és a jegyzőkönyv elkészítése a munkahely vezetőjének és a 
munkavédelmi megbízottnak a feladata. 
Amennyiben  a  kivizsgálás  során  a  bizottság  megállapítja,  hogy  a  hasonló  balesetek 
megelőzésére a szükséges intézkedések a munkahely hatáskörét meghaladják, a 
jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy milyen felső vagy külső szerv(ek) intézkedését kéri a 
veszélyforrások felszámolására. 
Súlyos az a munkabaleset, amely: 
 
- a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 
90 napon belül a sérült, orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben vesztette 
életét), magzata vagy újszülöttjének halálát, illetve önálló életvezetését gátló maradandó 
károsodását okozta;  
- valamely érzékszerv (vagy érzékelő-képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, 
illetve jelentős mértékű károsodását okozta; 
- orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást okozott;  
- súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését 
(továbbá ennél súlyosabb eseteket); 
- beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott. 
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A Munkáltató munkahelyeinek vezetői kötelesek a súlyos munkabaleseteket azonnal 
jelenteni az illetékes hatóságnak. 
 
A munkavédelemről szóló törvény alapján a munkáltatónak minden munkabalesetet és a 
foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be kell jelenteni, ki 
kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. 
 
Ha a munkahelyen halálos kimenetelű vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elő, 
a munkáltató - az észlelő orvos bejelentési kötelezettségétől függetlenül - azonnal értesíti a 
munkáltató telephelye szerint illetékes Munkavédelmi hatóságet. 
 
A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező munkáltató magyar állampolgárságú 
munkavállalója külföldi munkavégzése során elszenvedett foglalkozási megbetegedése esetén a 
munkáltató értesíti a munkáltató telephelye szerint illetékes Munkavédelmi hatóságet. 
 
 

3.3. A szakemberek előírt foglalkoztatásának szabályai 
 

 

A munkáltató szakember foglalkoztatására vonatkozó előírásokat a Mvt. és az 5/1993 
(XII.26.) MüM rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza. A Munkavédelmi Törvény minden 
munkáltató részére előírja munkavédelmi szakember foglalkoztatását. 
 

Munkavédelmi szakember foglakoztatásáról szóló táblázat: 
 

 

Létszám I. veszélyességi  II. veszélyességi  III. veszélyességi  
  osztályú   osztályú   osztályú   

  tevékenység  tevékenység  tevékenység  

1-9 munkavállaló egy fő középfokú egy fő középfokú egy fő középfokú 
között  munkavédelmi  munkavédelmi  munkavédelmi  

  szakképesítésű heti szakképesítésű heti szakképesítésű heti 
  négy órára,  egy órára,   egy órára,   

              

10 -49 munkavállaló egy fő középfokú egy fő középfokú egy fő középfokú 
között  munkavédelmi  munkavédelmi  munkavédelmi  

  szakképesítésű napi szakképesítésű napi szakképesítésű napi 
  három órára,  egy órára,   egy órára,   

              

50-500 munkavállaló egy fő középfokú egy fő középfokú egy fő középfokú 
között  munkavédelmi  munkavédelmi  munkavédelmi  

  szakképesítésű napi szakképesítésű napi szakképesítésű napi 
  hat órára,   két órára,   egy órára,   

              

501-1000 egy fő felsőfokú egy fő középfokú egy fő középfokú 
munkavállaló között munkavédelmi  munkavédelmi  munkavédelmi  

  szakképesítésű teljes szakképesítésű teljes szakképesítésű napi 
  munkaidővel,  munkaidővel,  négy órára,  
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1000 munkavállaló egy fő felsőfokú egy fő felsőfokú egy   fő   felsőfokú 
fölött  munkavédelmi  munkavédelmi  munkavédelmi 

  szakképesítésű teljes szakképesítésű teljes szakképesítésű teljes 
  munkaidővel és munkaidővel és munkaidővel. 
  minden megkezdett minden megkezdett  
  400 munkavállaló 800 munkavállaló  
  után további egy-egy után további egy-egy  

  fő  középfokú fő  középfokú  
  munkavédelmi  munkavédelmi   

  szakképesítésű teljes szakképesítésű teljes  

  munkaidővel  munkaidővel   

 

A legfeljebb 9 fő munkavállalót foglalkoztató munkáltató (mikrovállalkozás) esetén, továbbá 
ha a munkáltató a tevékenysége alapján a II. vagy III. veszélyességi osztályba tartozik, és 50 
főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat (kisvállalkozás), akkor külön szakember kijelölése 
(foglalkoztatása) helyett kijelölt munkavállalójával vagy természetes személy munkaadóként 
maga is elláthatja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói 
feladatait, amennyiben a kijelölt személy vagy ő maga rendelkezik az azok ellátásához a 
munkáltató tényleges szakmai tevékenységére tekintettel szükséges ismeretekkel, 
készséggel és jártassággal. Valamennyi esetben (kijelölés, foglalkoztatás vagy a 
munkavédelmi feladatok személyes ellátása) a munkáltató kötelessége továbbá, hogy a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt munkabiztonsági szaktevékenység 
elvégzésére munkavédelmi (bányászati) szakképesítésű személyt vegyen igénybe. Ez a 
személy lehet a kijelölt (foglalkoztatott) szakember vagy – a szakképzettségi feltétel 
fennállása esetén – a természetes személy munkáltató is. 

 

A kijelölt/megbízott munkavédelmi szakember minimális kötelezettségei 

 

Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése 
az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése 

 
közreműködés a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, technológia soron 

 

kívüli ellenőrzésében 
közreműködés a mentési terv elkészítésében 

 
a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának 
kidolgozása közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében 

 
közreműködés a munkavédelmi oktatásban 

 
közreműködés az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének 
meghatározásában a munkabalesetek kivizsgálása 

 
a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok teljesítésében való 
közreműködés, továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében való szükség 
szerinti közreműködés. 

 

Munkabiztonsági- és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység: 
a munkavédelmi üzembe helyezés során a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat 

 

elvégzése, 
a munkahelyi kockázatértékelés elkészítése, 

 
az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének kialakítása szabályozása, 
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soron kívüli ellenőrzés elvégzése pl. munkaeszköz rendellenessége esetén megelőzési 
stratégia kidolgozásában való együttműködés. 

 

Kizárólag munkabiztonsági szaktevékenység: 
 

a veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálata (szakirányú képzettséggel és 
 

ezen túlmenően munkavédelmi szakképzettséggel is kell rendelkeznie) 
munkabaleset kivizsgálása, (a foglalkozás-egészségügyi orvost tájékoztatni kell) 

 
robbanásvédelmi  dokumentáció  elkészítése  (csak  tűzvédelmi  szakképesítéssel  együtt 

 

értendő), 
egészségvédelmi koordinátor az építési folyamatokban. 

 
 

 

A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ SZAKORVOSOK MUNKAVÉDELEMMEL 
KAPCSOLATOS FELADATAI 
 

Szaktevékenységek: 
 

1. Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatban való közreműködés 
2. Soron kívüli ellenőrzésben való közreműködés 
3. Megelőzési stratégia kidolgozásában való együttműködés  
4. Kockázatértékelés elkészítésében való együttműködés 
5. Az egyéni védőeszköz juttatás belső rendjének meghatározásában való együttműködés 
6. Részvétel súlyos baleset kivizsgálásában 
 

Foglalkozás-egészségügyi orvosi szakmai feladatok a munkáltatónál 
 

1. A foglalkozás-egészségügyi szakorvosi vizsgálatok elvégzése 
2. Az elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény kiállítása 
3. Az orvosi dokumentációk nyilvántartása, vezetése 
4. A foglalkozási megbetegedések kialakulása körülményeinek vizsgálata 
5. Felkérésre a munkahelyi elsősegélynyújtók kiképzése, vizsgáztatása 
6. A képernyő előtti munkát végzők előzetes orvosi szűrővizsgálata 
7. A munkavédelmi belső szabályozásban előírt védőoltások beadása 
8. A munkavédelmi belső ellenőrzéseken (szemléken) való részvéte 
9. A hatósági ellenőrzésekben való részvétel 
 
 

3.4 A munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére vonatkozó szabályok  
 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről: 
 

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 
 

a) munkába álláskor, 
 

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 
 

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 
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d) új technológia bevezetésekor 
 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem 
 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 
 

szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell 
 

megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, 
 

megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a 
 

tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. 
 

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem 

foglalkoztatható. 
 
 

Előzetes munkavédelmi oktatás rendje 
 
Előzetes munkavédelmi oktatásban kell részesíteni a munka megkezdése előtt minden 
munkavállalót 

munkába álláskor, 
 

munkahely vagy munkakör megváltozásakor, 
 

munkaeszköz átalakításakor vagy új 
munkaeszköz üzembe helyezésekor, 

 

új technológia bevezetésekor. 

 

Az előzetes munkavédelmi oktatás gyakorlati részét a tényleges munkába állás előtt kell 
megtartani, az elméleti oktatást lehetőség szerint kell megtartani. Rendkívüli munkavédelmi 
oktatás 
 
Rendkívüli munkavédelmi oktatást kell tartani súlyos baleset esetén. Az oktatás során a 
súlyos munkabaleset kiváltó okait, a vizsgálat tapasztalatainak eredményét kell ismertetni, 
bemutatni.  

Ezen kívül: 
- írásos megbízással védett különösen veszélyes munka megkezdése előtt,  
- idegen munkáltató munkavállalóinak a munkáltató területén történő munkába 
állítása előtt, ha erről a vállalkozási szerződés másként nem rendelkezik,  
- idegen munkáltatónál munkát végző saját munkavállaló átirányítása előtt. 
Ismétlődő munkavédelmi oktatás 
 
Rendszeresen oktatásban kell részesíteni a munkáltató minden munkavállalóját, beleértve a 
nyugdíjasokat, valamint az alkalmazotti állományú munkavállalókat is. Munkavédelmi 
pótoktatás 
 
Pótoktatásban kell részesíteni azt, aki ismétlődő oktatáson nem vesz részt, illetve azt, akit 
ideiglenesen átirányítanak más munkára. 
A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai 
 

Az oktatásokat munkaidőn belül kell megtartani. A gyakorlati oktatás addig tartson, míg 
minden munkavállaló el nem sajátította az oktatási anyagot. Az oktatást végző köteles 
meggyőződni arról, hogy az oktatott anyagot mindenki elsajátította-e. A visszakérdezés 
írásban vagy szóban, vagy mindkét módon történhet. 
 
A munkáltató területén munkát végző, de nem a munkáltató állományába tartozó 
munkavállalók munkavédelmi oktatását a két munkáltató szervezet közötti szerződésben kell 
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szabályozni. A szerződésben név és beosztás szerint fel kell tüntetni az oktatót és az oktatás 
időtartamát. 
 
A munkavédelmi oktatás megtörténtét az erre rendszeresített dokumentumban rögzíteni 
kell. Fel kell tüntetni, hogy az oktatás milyen okból történik, milyen típusú oktatásra kerül sor 
(előzetes, ismétlődő, pót, rendkívüli).  

A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségek 
Az alkalmazó vezető feladata: a gyakorlati oktatást megtartani a munkavállalónak. 
Amíg az oktatás meg nem történt, a munkavállaló nem állítható munkába. 
A munkavédelmi oktatások anyaga: 

újonnan belépő vagy visszatérő munkavállaló oktatásánál 
 

o elméleti oktatás: a munkavédelemmel kapcsolatos alapvető kérdések, a 
munkavállaló jogai és kötelezettségei, a munkabaleset fogalma, bejelentése, 

 

kártérítése, a MVSZ rá vonatkozó fejezeteinek ismertetése 
 

o gyakorlati oktatás: helyismeret, berendezések használata, munkakörnyezet- 
 

specifikus eljárások, közlekedési és menekülési útvonalak. 
ismétlődő oktatásnál 

 

o a munkaterületre vonatkozó előírások, MVSZ előírás, a munkavégzés során 

keletkező ártalmak, baleseti veszélyforrások ismertetése, a munkahelyre 

vonatkozó sajátos előírások. egyéni védőeszközök, használata 
 
 

 

3.5 Az új munkahelyek létesítésére vonatkozó előírások 
 
 

Épületek, építmények, munkaeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok 
Munkavédelmi üzembe helyezés: 

Épület, iroda, telephely, telephelyek, raktárak használatba vételét a Munkáltató 
 

vezetője engedélyezi. 
 

Új gép, szerszám, berendezés üzembe helyezését szintén a Munkáltató vezetője 
engedélyezi. 

 

A munkavédelmi üzembe helyezés előzetes, munkavédelmi szempontú felülvizsgálatból áll, 
amely kiterjed a következőkre:  

tervezői, kivitelezői nyilatkozat 

gyártói megfelelőségi nyilatkozat 

megfelelőségi tanúsítvány 
 

hatósági engedély 

mérési eredmények 
 

érintésvédelmi felülvizsgálat 
 

üzemeltetés írásbeli elrendelése 

 

Az üzembe helyezési eljáráson az engedélyezőn kívül a következőknek kell részt venni: 
a munkáltató vezetője 

 

munkavédelmi szakember 
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munkahelyi vezető 
a gép kezelője 

 

Az engedély kiadására jogosult vezető csak akkor adhatja meg az engedélyt, ha 
munkavédelmi szempontból semmilyen hiányosság nincs. Erről az engedély kiadását 
megelőző felülvizsgálaton (üzembe helyezési eljárás) köteles meggyőződni. 
 

Az írásbeli elrendelés feltételei: A létesítmény, gép, berendezés, stb. az érvényben lévő 
biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásoknak megfelel. Magyar nyelvű gépkönyv, valamint 
kezelési, karbantartási utasítás rendelkezésre áll. Az MSZ 14399-1980 szabványnak 
(Technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasítások munkavédelmi követelményei) 
megfelelő utasítások elkészültek. Az érintésvédelmi, az elektromos szabványossági, 
villámvédelmi vizsgálati jegyzőkönyv megléte. Ha a munkaeszköz az Mvt. 18§ (IV.) bekezdése 
alá tartozik, akkor a megfelelő tanúsítvány. 
 

Az üzemeltető gondoskodik az új munkaterület, berendezés, gép kezelésére beosztott 
munkavállalók kiképzéséről, hogy az indításra megfelelő képzettségű, létszámú és gyakorlattal 
rendelkező kezelőszemélyzet álljon rendelkezésre. Előfeltétel még az orvosi vizsgálatok megléte 
és a megfelelő munkavédelmi oktatás. Ha a megfelelő gyakorlat nincs meg, ennek megszerzéséig 
fokozott ellenőrzéséről, felügyeletéről, irányításáról gondoskodni kell. 
 
A létesítmények, telephelyek használatbavételi eljárását a munkáltató vezetője hirdeti meg 
és gondoskodik, hogy a mérési jegyzőkönyvek, a tervezői és kivitelezői nyilatkozatok, a 
munkavédelmi terv fejezetek stb. rendelkezésre álljon.  

Egyes gép, berendezés, üzembe helyezése szintén a munkáltató vezetőjének feladata. 
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4. TANANYAEGYSÉG: A hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósággal való 
kapcsolattartás módja, illetve a hatóság működése. Munkavédelmi szabályzatok céljának, 
szakmai követelményeinek ismertetése 
 

4.1 A hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósággal való kapcsolattartás módja, illetve a 
hatóság működése 
 

A munkavédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatokat a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve látja el, melyet a 
munkavédelmi hatóság alkot. 
 

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 munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítése, ellenőrzése. 

 
tájékoztatást ad a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők részére a munkavállalók 

 

egészségére és biztonságára vonatkozóan.  
munkavédelmi  tájékoztatással  és  tanácsadással  segíti  az  érintetteket  a 

munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlására és kötelezettségeik teljesítésére 
 

vonatkozóan. 
a munkáltatók és munkavállalók biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak 

 

ellenőrzése. 
a  munkahelyek  létesítésére,  a  munkaeszközök  üzemeltetésére,  az  egyéni 

 

védőeszközökre vonatkozó követelmények betartásának ellenőrzése.  
a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és a munkavállalót a munkavégzéssel 

összefüggésben  érő  betegség  kiváltására  alkalmas  hatások  kivizsgálásának, 
 

bejelentésének, nyilvántartásának, valamint megelőzésére tett intézkedéseknek 
ellenőrzése. 

 
A Munkavédelmi hatóságok és a munkaügyi felügyelőségek keretében a hatósági feladatok 
ellátására munkavédelmi felügyelők működnek. 

 

Munkavédelmi hatósági feladatok: 

 

A Hatóság munkavédelmi igazgatósága útján ellátja az általános munkavédelmi hatósági 
feladatokat. 
 
A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy 
hatósági feladataira, 

 

A Hatóság gyűjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal 
kapcsolatos adatokat. 
 
Az egyéni védőeszközök tekintetében munkavédelmi hatósági ellenőrzés során saját 
hatáskörben látja el a piacfelügyeleti feladatokat.  

A Munkavédelmi hatóságok az alábbi munkavédelmi hatósági feladatokat látják el: 
 
a) jogosult a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni arra, hogy 
írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről; 
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b) valamennyi munkahelyen – akár előzetes bejelentkezés- és külön engedély nélkül, ellenőrzési 
jogosultságát az erre jogosító arcképes igazolványával igazolva – ellenőrzést tartani  
c) jogosult a munkabaleseteket a közúti közlekedéssel kapcsolatosak kivételével kivizsgálni. 
Ez a kivizsgálási eljárása a munkáltatónak a balesetek kivizsgálására irányuló felelősségét 
nem érinti,  
d) a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek teljesítésére;  
e) jogosult a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő 
megszüntetésére kötelezni;  
f) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások 
súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;  
g) jogosult a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, 
vagy határértéket meghaladó expozícióban (rákkeltő, mutagén, teratogén hatású anyagok) a 
veszély elhárításáig a munkavégzést felfüggeszteni. Jogosult továbbá a nem megfelelő 
védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, 
üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény 
használatának felfüggesztését elrendelni;  
h) jogosult elrendelni a munkahely, a munkaeszköz, vagy az egyéni védőeszköz soron kívüli 
ellenőrzését;  
i) a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy 
kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották vagy nem a 
jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet 
jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;  
j) a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem 
rendelkezik a megfelelőségét tanúsító nyilatkozattal, illetve az EK- típustanúsítvánnyal;  
k) jogosult a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében 
foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai 
munkavégzés körülményeire vonatkozó információkat, valamint a közölt adatokban, 
tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse;  
l) a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni, helyszíni szabálysértési 
bírság kiszabását elrendelni;  
m) a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, 
valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni;  
n) az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén jogosult a rendőrség igénybevételére;  
o) jogosult a munkáltatót kötelezni a munkahigiénés vizsgálatok (pl. zajszint mérése, 
megvilágítási erősség mérése, légállapotok műszeres meghatározása, rezgésexpozíció 
meghatároztatása, szennyezőanyag koncentráció méréssel történő meghatározása) 
elvégeztetésére.  
p) A munkavédelmi felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a 
foglalkozási megbetegedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú 
felelősségét nem érintve - kivizsgálni.  
q) A munkavédelmi felügyelő az bekezdés f), g) és j) pontjaiban foglalt határozatának 
fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el.  
r) A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző 
személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg súlyos 
baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt szervezett 
munkavégzésnek minősíteni. 
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A minősítéshez a munkáltatónak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, 
amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett 
munkavégzés körébe. 
 
s) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg 
foglalkoztatnak és a munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató nem 
azonosítható, vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók munkáltatója az, aki a 
tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja.  
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 munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztethetik különösen a 
következők: 
a) a munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása, 
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása,  
c) a soron kívüli ellenőrzés elmulasztása,  
d) a kockázatértékelés elmulasztása, a kockázatértékelés keretében szükséges 
expozícióbecslés/-mérés hiánya,  
e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve 
hiánya, 
f) a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása,  
g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai 
folyamatban végzett munka esetére előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai 
monitorozás elmulasztása,  
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése (pl. nők, 
fiatalkorúak, idősödő munkavállalók esetében), 
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás, 
j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére az előírt mérések elmulasztása. 
 
A munkavédelmi hatóság (a felügyelő ezirányú előterjesztése alapján) munkavédelmi 
bírságot vethet ki. A munkavédelmi bírságok kiszabásáról a 273/2011.(XII.20.) Korm. rendelet 
intézkedik 
 
 

4.2 Munkavédelmi szabályzatok céljának, szakmai követelményeinek ismertetése 
 

A Munkavédelmi Szabályzat (MVSZ) az adott szervezet teljes 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. 
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Az MVSZ munkáltatói utasítás, amelynek megszegése munkajogi következményekkel jár. 
Amennyiben az MVSZ –ben 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.  
 

Példa Munkavédelmi szabályzat tartalmára  

1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 
2. MUNKAVÉDELMI ÜGYREND 
3. AZ ALKALMAZÁS MUNKAVÉDELMI FELTÉTELEI 
3.1. Az előzetes orvosi vizsgálatok rendje 
3.2. Időszakos orvosi vizsgálatok rendje  
3.3. Az orvosi vizsgálatok elvégzésével kapcsolatos egyéb feladatok 
3.4. A szakképesítésre vonatkozó rendelkezések 
4. MUNKAVÉDELMI OKTATÁS RENDJE 
4.1. Előzetes munkavédelmi oktatás rendje 
4.2. Rendkívüli munkavédelmi oktatás 
4.3. Ismétlődő munkavédelmi oktatás 
4.4. Munkavédelmi pótoktatás 
4.5. A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai 
4.6. A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségek 
4.7. Vállalkozó, alvállalkozó, bérlő dolgozóinak oktatása 
4.8. Képzés 
4.9. Elsősegélynyújtók oktatása 
5. EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK, VÉDŐITAL, TISZTÁLKODÁSI ESZKÖZÖK ÉS SZEREK JUTTATÁSA 
5.1. Egyéni védőeszközök biztosítása  
5.2. Az egyéni védőeszközök megrendelése, beszerzése, kiírása, cseréje 
5.3. A védőeszközök használatára vonatkozó előírások 
5.4. Védőital juttatás és kiadás rendje 
5.5. Tisztálkodó szerek 
6. MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  

6.1. A munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 
6.2. A biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások 
6.3. Elsősegélynyújtás biztosításának rendje 
6.4. Nők és fiatalkorúk számára tiltott munkahelyek 
6.5. Nemdohányzók védelme 
6.6. Alvállalkozókra vonatkozó munkavédelmi előírások 
6.7. Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás 
6.8. Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
7. MUNKAVÉDELMI ELJÁRÁSOK RENDJE  

7.1. Épületek, építmények, munkaeszközök üzembe helyezésére vonatkozó eljárási szabályok 
7.2.Az írásbeli elrendelés feltételei: 
7.3. Eljárási kérdések 
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7.4. Technológiai, műveleti, gépkezelési és karbantartási utasítások készítésének rendje 
7.5. Mentési terv  

7.6. Kezelési, karbantartási utasítás készítése 
7.7. Minősítő bizonyítvány, megfelelőségi tanúsítvány 
7.8. A munkavédelmi ellenőrzés 
7.9. Munkaeszközök ellenőrzése 
7.10. A kéziszerszámok ellenőrzésének rendje 
7.11. Alkoholszondás ellenőrzések rendje 
7.12. Kockázatbecslés, kockázatértékelés  
8. MUNKABALESETEK, FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, MUNKABALESETEKBŐL EREDŐ 

KÁROK 
8.1. Munkabalesetek bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása  
8.2. A foglalkozási megbetegedések bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának 
rendje  
8.3. A munkavállalók testi épségének vagy egészségének sérelméből eredő károk 
megtérítésének rendje  
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