M agyűrorszdgi Reformdtus Egyhdz

Diakóniai lroda

M u n kuv

éde lmi

s

zab dly

2020.

zat

,..) l

i., r' /

kószítcttc:

k // l
./.,í í-u. t

JI

AarznlmnóVrctlTllnúi
80t2 túyü. trbnr Pdr?

Abrahámn'é Yáczi Tünde
9082 Nyúl, Veres P. u.2la
Mv. képzettségig. (t()rzslap sz.. kcltc): ()92()9612()0]

[}trclitlrcst. l

l4(l l ltrrrgtiria körút 200

Kclt 2020,07.06.

l/64. olcltrl

U.

2rb

Aaar.ám:6tt5l7J}1.28

.

Tárgymutató (tartalomj egyzék)
.oldalszám

Tárgy
1.

előírások.
r.t. SzabáIyzatcéIja.
í.2. Szervezetihatá|ya.
1.3, Területi hatáIya.
1.4. Személyi hatálya.
1.5, Időbeni hatálya.
1.6. Á|talános előirások, besorolások.....

Hatályok - Jogkörök

-

Általános

""

",2

-15

"""""2

""""2

,,

"""""2

" "", "3

,,

"" , "",3
, ""3-4

1.1, Munkavódelmi szaktevékenységnek minősülő feladatok...,.....,4-5
" ", ", 6
1.8. Alapkövetelmények.
1

.9.

Munkavédelmi hatás és feladatkör
1.9.1. Intézményvezető munkavédelmi feladatai,
L9 .2. Munkáltató i j o gkör - Intézményv ezető j o gi t'e lelŐ

""6-9

s

só

geinek eleme i
9-12

1.9.3. Munkáltató felelőssége a belső ellenőrzési rendszer

12-15

megvalósításáért

vonatkozó előírások.
A munkavállalók tájékoztatási rendje.
Külső munkavállalókkal kapcsolatos előírások
A munkavál.lalőjogai kötelezettségei

""

2. Munkavállalókra

2.L

2.Z.
2.3,

3.

"ó-I7

15-16
16

l6-17

A foglalkoztatásmunkavódelmi feltótelei....
3.1. A munkaköri alkalmasság vizsgáIata...

"",18-20
1

8

,18-19
3.2. Szakmai és higióniés alkalmasság...
19
3.3. Soron kívüli alkalmasságivizsgáIat......
"""",19
3.4, Zárővizsgálat....
""20
3.5. Beutalás Orvosi alkalmasságivizsgáIatra....
,,...20
kapcsolatosan.,
vizsgáIattal
3.6. A munkáltató feladatai az alkalmassági
" "20
3.7. A foglalkozás-egészsógtigyi oryos feladatai.

.

.,. _,21
4. Különös védelmet igénylő sérülékeny csoportok foglalkoztatása.
.........,21
5. Gépek kezelése, szüksóges
..2I-28
6.A képernyő előtti munkavégzós
6.1. A képernyős munkaköröket az alábbi szempontok alapján vizsgáljuk
22-26
6.2. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szenüveg igénylésének,
engedélyezésénekrendjéről ós költségei térítésónekmértékéről... . . ,.... . ....26-28
..,....-28-31
7. Magasbanvégzettmunkák

képesítés
követelményei.

-Iétrahasználat.
Takarítás-tisztítás
9.A nem dohányzók védelme.
10. Munkakörikockázatértéke|és......
8.

..,.....3I-32

" """",32
..,33-38

Munkáltató felelőssége a stressz kezelésében... .
..
. ..... ..39
12, Az egészségetnem veszélyeztető ós biztonságos
munka végzéstárgyiés személyi
1

1.

feltételei.
1?! A munkavégzéstárgyifeltételei.
l2.2. A munkaeszközkialakítása
12,3. Minden munkaváll aIő részére biztosítani kell: .
I2.4. Munkavégzés személyi feltételei......
13. Anyagmozgatás- szemólyemelés.
14. Munkabaleset kivizsgálás
14.I. Bejelentési kötelezettség..
14.2. Nem minősül munkabalesetnek
15. Rendkívüli események.
15.1. Kvázibalesetek.

.......40-42
,.,..,.,...40
......,....41
....4I-42
,.,...42

...42-44
....44-46
,,..45
......46
.46-48

...,,....47
15,2, Társadalombiztosítási visszatérítésiós megtórítési kötelezettség.
.,.....,,47
15.3. Foglalkozási megbetegedés.
.,.......47
15,4, KÜlső vállalkozéts munkavégzésével kapcsolatos
balesetek .,.......4]

1

6. Elsősegélynyujtás.

Munkavédelmi oktatás
77.1. Előzetes oktatás.
I7.2. Időszakos oktatás
17.3. Az oktatás egyéb előírásai
1 8. Munkavédelmi képviselő
17.

19.

Védőeszközök.
19,L A

munkavállalók munkahelyen történő egyéni vódőeszkö
biztonsági és egészségvédelmikövetelmény.i..l .

19.2,

Védőitaljuttatás.

49

51-52

..5I-54

zhasználatának

..........5l

.......54
magataiási szabályok és betartandó rendelkezések.
?9 |tat1n9s
...54-56
21. Munkahelyek kémiai biztonságának követelményei..
... .
22,Munkavállalók ellenőrzési kötelezettségei, muúváIla|őellenőrzése .57-58
...58_59
23. Munkavédelmi hatósági ellenőrzés,
...,...59-60

1.1. A sz,abálvzat célia

_ A

jelen Munkavédelmi SzabáIyzat célja, trogY ,a Magyarországi Református
munkáltatói jogkör
Egyház Diakóniai Iroda (a továbbiakban: ir:oda) mint
gyakorlója továbbiakban munkáltató, _iroda, szervezet vagy üzemeltető,
minden tevékenysége során _ a
fenntartó frjggően az érintett feladattól
egészséges
a biztonságos és
munkavállalók bevon ásáva]_ folyamatosan fenntartsa
a vezetők és a beosztott
munkavégzésfekételeit, részleiesen meghatározza
munkatárs ak ezzel kapc solatos j o gait é s kötelezettségeit.

1.2. Szervezetí Hatdlv
A munkáltatói jogkört a fenntartó közvetlenül, illetve meghatározottinté.zmények
jogkör átadás Útján gYakorolja. IgY a
esetében az intézményvezetőjének történő
rni nden tel e phel yre
munkavé de lmi sz ab á íy zat afónntartó áIta1 izeme ltetett
vonatkozik az alábbiak szerint.

felelősek az előírások
intézményekben, szolgálatokb aI az intézményvezetők
alól a fe|zárkőzási ágazathoz
betartásáért ésbetaÁatásaZrt. triv éte|tképeznekez
ezen felelősség címzettje a
taftoző intézmények és szolgáltatók, amelyek esetén
felzárkőzási ágazafu ezető
az előírás
Az intézményekben a végzettséghezkötött szakfeladatokat kizárőIag láthatia
el
külső alvállalkozó
szerinti végzettséggelrená'elk ez{alka|mazoít,vagy
formától és a szerződés
I(ülső vállalkozói ellátás esetén íiiggetlenül a vállalkozási
tevékenységvégzéseesetén
eseti vagy rendszeresjellegétől avégzettséghezkötött
a jogosultságot
a feladaiót ellátó személy Ósetében is le kell igazolni
A szakfeladatokat ellátóira a belépésiés feladatellátási szerződéstől,
zatban é s annak
j o go sultsá gtól fiig getlenül vonatkozik minden e szabály
mentén lehet
mellékleteiuen meih atározottelőírás. Azokaterősebb szabályozás
csak kiváltani.
A szabáIyzat vonatkozik minden külső személyre abban az esetben is, ha
szervezett
társadalÁi munkában, önkéntesen díj ellenében, önáll(,an vagY
csak a fenntartó által
társadalmi munka keretében bármelyfeladatot ellát, avagy
vesz,
üzemeltetett területeken tartózkodik, rendezvényen részt

Az

1.3.

Területi hatálv

A Munkavédelmi SzabáIyzatterületi \tatáirya kiterjed a szervezet székhelYére,
azoka a területekre,
fenntartásában működő Áind.n telephelyér e, ezentúlnrenően
irányuló más
ahol a munkavállalók munkaviszonyuk, valy munkavegzésre

jogviszonyuk keretei között, u *.rnkáltutó irányítás áva| szervezett munkát
ge t folytatnak,
u {gern"k, va gy e gyób tevékenysó
2164. o|dal

-

Telephely listát az 7. számú mellékle
ttartalmazza

1.4.

SzemélvíhatáIv

A Munkavédelmi Szabályzatszemélyi
hatályakiterjed az MRE Diakóniai
Iroda
közvetlen vagy átadott munkáltatói
j

ágkorgyakorlasű irintett valamennyi
g zé sr e ir ányul ó egyé
b

munkavál l alőj ár a, i l le fve bármine
mií munká.re
j ogviszonyb an áltő
munkatársára.

Az lrodával, intézményekkel, szolgálatokk aI, szolgáltatókkal
(a továbbiakban
együtt: intézményekkel) esetlegesJn
szerződés úerint munkát végző
más
gazdálkodő szervezet munkaváll alőira,
szerzooesu"n foglaltak szerint, de

Azt.y..
Iro d a által
T

i

e szab ály zatb an

me ghatáro

üzeme ltetett,

terül eteken bármi lyen j o gc

v

z ott előir ásokkal

a:gy üzeme lteté sre rendelkezé sre

ímű me gj e lenő ."..e iv.ü.,"r

b

oc sáj

tott

áto gatőWa,
hozzátartozőkra
Az iroda és/vagy intézményeiáltat ktil s ő helyszínen
szervezettbármi lyen
tevékenysé gben ré sztvevő izemé lyre,
megj elené si j ogkörtől fii ggetlenül.

Ezen Munkavédelmi Szabátyzat2}2}.,év,január
hónap 0lnapján lép hatályba, és
visszavonásig, módosítás esótén a
módosíiás mertekléié*ény...A szabályzat
haáIyba lépésévelegyidejűle g az e!őzőmunkavéd
elÁ szabályzatok,
szabálYozások és egyéb UétsO-utasitások
hatályukai
Ez atő! az eseti
sPeciális jellegú utasítrisok, szabályzatok
"".át. amennyibe
képeznet r.iuZ,"rr,
n ezen
szab á7Y zat raj uk vonatkozó e lő íráókat
nem tarta lmaz. A Szab ály zatot
rendszeresen felÜl kell vizsgálni, és
a szüksége..oaoriúsokat végre kell
hajtani.
tivtit be kell tartan i Ínatatyár:"g.^ualyoi,
,"nJ"i.i"t,

:,X12'Ytr:iJff§i1"

A munkáltató

felelős
egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos
munkavé gzé s köve te -az
lményeinelime gvaló sítás áért. A
munkav állalők
munkavédelmi kötelezettségei n.áintik a munkáltató ielelősségót.
A munkáltatói feladatok teljesítésévelösszefiiggésben
keletkező
költségeket és
--:
egyéb terheket tilos a munkaváll
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek
megvalósítási módját - a jogszabályok
és a s]abván|ot t...rein belül _
a
munkáltató l intézményvezető határ
ozza me g.

alőraháritani|
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az álta|aértett nyelven
A munkáltató felelős azért,hogy minden munkavállaló
biztonságos munkavégzés rá

és
ismerhesse megazegészséget ,r.- u.rrályeztető
vonatkozó szabáLyalt.
v onatko z ó
á go s munka v é gzésre
Az e gé szs ég. t n.ÍIl ;. széIy eztető é s.b i z tons
gfe lelő vé delmet
zni, ho gy v é § ehajtásuk me
szab ályokat ú gy keli ;; ;lir,ár"
a munkavégzés hatókörében
nyújtson u *unkuuulialo"t on túlmenően
tartózkodónak is.
lehetŐleg zárjákki a nem
A munkaeszközöket írgy kell kialakítani, hogy
esetén is a
történő ,űd.lt.térszerű használat
szervezettmunkavégzés keretében
balesetet, az egészségkárosodást,
rendelet 2 száműmellékletének
Azintézmények ur-íttógz 6II.26.) MüM
pont
meghat átozni,Iétszám szerint, a2,
alapján kötelesek u u.r"ety.sségi oiztályt
alapján c soportb a sorolni
gnek nr i nősülő feladatok
Az intézmények a munkavóde lmi szaktevékenysé vé gezheti.
el|átását,ut ,o,rnturrJa.mi szakember bevonásával

feiadatokatkizárőIagvégzettség

A munkavédelmi szaktevékenységnek minősülő
XCIIL tv, 57§ szerint, Azintézményekben,
birtokában lehet elvég ezni l993.évi
a felzárkőzási
ő,, a felzárkőzási ágazatban
szolgálatokb un u) ,irűrményvezet
delmi szakemb .-r fo glalkoztatás ának
ágazatv ezeto rer aoaia, rro gy"u munkavé
bizonyítványokat,
"va
megkezdés. .rotiu.tlrje"á szüks é.ges végzettségetigazoló
g gel lehet
gzettsé
vé
abgko ze|fokú gy fel sőfokú
S z aktevék.nv. e g.t t irá,
5l1i93 MüM rondeletben meghatározott
ellátni, amely il;k;liho$;r.t.lj_. n az
Iétszámós vószélyességi kategóriáknak,
fel kell tüntetni a|étszám
munkavédetmi'átJmuenét kötö; szerződésekben

A

_
_
_

ésveszélyességikategóriákszerintmeghatározott-jogszabályiórakeretet.A
({lze l MlM ór,delet 2, számű melléklete
meghatáro zott őraksőtetaz 5ll9g3
A s zerződé sb en rö gzített munkakeret
alapjánrett s ze rzáaJ.u"n r ö gziteni.
egy_egy útirceg.s nagyobb feladat
rugalmas, és jogszabály szeút összevonható
iröss,evonái miatt nem lehet hosszabb távú
ellátásáná|, Fontos kiemelni, hogy
pl,
követelményeket is rögzíteni kell,
szünet a szakmaíellátásban, e"ért minimum
j
0: f:li{"!:l látás,
minimum lruvi egys"eri személyes elenlét,
idejét is meg kell határozni,
A szükség ,r"rrÁirendelkezéri. aita, módját ós
másc,lat át a szerződés
A szakember j";;.;l"ág it igazo'a bizonyítvány
mellékleteként csatolni kell,
_ _ 1_^_l1 L^+Á*
tartalmátmegkell határoznt
adatvédelmi
szerződésnek
kötött
A szakemberrel
teljesít,
uuuun az esetben is, ha törvényi kötelezettsóget
ti"Í"rŰL kell minden ierületre a belópési lehetőséget,

T'"n:áo'§i!i;..ilu.?n."
l ^1-^-l ^ 1.! - Arat hi ztncifÁ sát
#;ÖgazdaságierdekyÖ9Ái9,o:{",T:,."^i,-:"",í:í"_,1,"u'

ir:lTffi

:

:ffi ;Ö;i.,á'i;iJ^7iii,Áe"íw.űő7,1,1_1ii1l]:,j,i::,,:111;n_|
s e gyezteté s nélkül i s b izto s ítani
i, r#ffi ;;;ő;ő el,őzete
;iT:::: ;f#
kell.

n
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RÖgzíteni szÜkséges, hogY előre
bejelentett ható sági egyeztetés
során, a szerződés
szerinti szakember éslvagYhelyettese jelenlétet
ésizakmai
támogatástnyújtson
az
intézményérdekeit kep vise lve.
RÖgzíteni szÜkséges a szerződésben
a sürgős esetekbe nhasználatos
elérési
módokat (telefon, e-mail) melyek
yryJiZáiű
*ru
helyettesítés
esetón
ideiglenes módosítás abaÁ azoÁnali jelzésl
tot.tlr.ttség mindkét felet
érintsen.
A szerződés tartalmazza, hogy a munkavédelmi
szakember jogosult e
alvállalkozőt éslvagy munkűll
atőjátb.";";i ; Ái;; at el;it{sábu. i..nnyiu.n
igen, abban az esetben rögzítésre r<erritlon,
nÖrriiii-u. azonos, vagy
magasabb kópesítési feltételek
mel]et!i.gv." ?tg Jira a szaktevékenység.
Szakember foglalkoztatásának feltétele
u"-"gf.l8ámennyiségű ós rninőségű
információ áramlás. Ezért a szerződésekben
;i"á;;-;.. tben rögziteni szükséges,
hogY a kaPott adatohavonatkozóan
titoktartasi kotetezettség terheli
a
munkavédelmi szakembert és annak
helyettesJt , Á)irtadott adatok rosszhiszemű
felhasználása hatósági, és egyéb
helyekón Tilos! Álrut..ber részére
rendelkezésre bocsátott miúnn
emű ad,attal való visszaélés kártérítést
vonjon
maga után, Ezen szabálY megszegése
felelőssegre uona.r, kártérítésiko,n.t.te.t,
bírságok esetén teljes aínaritást, ős
szerződ,ésszegés okán azonnali
szeruődésbontást von maga után.
A munkavédelmi szake-b". rend,elkezzen
szakmai felelősségbiztosítással,
melyet
a szerződéskÖtés előtt köteles bemutatni,
annak száma a szerződésben rögzítósre
kerÜljÖn, A felelősségbiztosítás
megszüntetése, módositása, valamint
új biztosítás
kötés eseté n azonnali adatszolgáltaúsi
tc;tetezettsjg áil r.r".
szerződésben rögzítósre keniljenek
akőtelező rruűnurfeladatok és a
megállapodás szerinti egyéb igények.

-

-

MunkahelY, munkaeszkÖz, munkavédelmi
szempontu előzetes vizsgáIata,üzembe
helyezés előtt és üzembe helyezés
lgg3.evi xbrri. ,r^. zt§ alkalmaz ásában
veszólYes munkaeszkÖznek minősÜl
a.Tv 87§ r r. p""uauan meghat ározott,illetve
a foglalkoztatásPolitikáért felelős
miniszter.áno.ri,etln meghatáro zott,
valamint
a
felügyelet alá tartoző munkaeszközök.
.hatősági
5l1g93 (XII.2O Müú rendelet
lla ésllb mellókletében felsorolt
:f#f-':akaz
Munkavédelmi szaktevékenységnek
minősü 1 a 1993.óvi XCIil. tv.
57§ (3) pontja

-

n*"f,::::inte

o
.
o

tte

l a tevókenys

ó

ghez kap

cso

ló

dó atábbie szközök,

gép ek,

Szemólyemelők, liftek
Gépjárművek
Kazánok, nyomástartó edényeikkel

MunkaeszkÖz, technol,ógiai vizsga;tiközvetlen

5/64. oldal

veszéIyeztetés,munkabaleset

is fontos a technológia,

Akvázi(meg nem törtónt) balesetek kivizsgálásánál megolőzhető a tényleges
eset-én , ezze|
munkaeszk a, uirriiiutu'ieszélyeztetés

és annak rendszeres
l*i?';rrurtékelésdokumentá ciőjának elkészítése,a 1993, évi XCIIL tv, 57,
r.irrtiiir,lülvizsgálata
évenkénti,szüksóg...ú", ,*o,

SJi'j'Xi:'o?.ffi 'jffiH,

be

3
§

lé s

ső rendj ének me g|alár ozása ko ckázatétteke
XCIII'
,r^bái;;;Áanat reliitvizsgáIata. 1993' évi
l

alapján,A védoesJk ir":iiűa,
i". TZ S (3) bekezdés c) és g) pont_szerint
illetve technológia áItaI
_
A munkabaleset, vaűminl, áz o\yan munkaeszkőz,
baleseteket is beleérwe 1993, évi
okozott _ munkabaleset kivizsgálása, "
icrrr. tv. 57.§ (3) bekezdés h) pont szerint
1993, évi XCltl, tv, 57,§ (3) bekezdés
Közreműkoaes meniesi terv eit<osziteseben
grrr:;§íTnl,roru megelőzósi stratégia készítése1993, évi XCil. tv. 57.§ (3)
bekezdés e) pont szerint
.

i;i;

továbbá munkaeszköztáro|ása,
Munkahely hasznáIatba vétele és üzemeltetése,
szabályokban
felhaszná|ása amunkavédelemre vonatkozó

mozgatása, szál|itása.
mell ett
a tudományo s, technika i színvonal
me ghatáro zott, eze{ LiÁi ia
^"
al történhet,
eivárnatO köve te lmények me gt artásáv
munkavégzés követelményeinek
Az egészség.t n.*-uJrx |y"ít"tae*ti"ton.agos
pénzbeli vagY egYéb megváltást a
teljesítése helyett u -,r*átutó
munkavállalónak nem adhat,
hasznáIatba venni csak abban az
Munkaeszt ti"t ti".áu. helyezni, valamint
nem ve."é\yeztető és biztonságos munkavégzés
esetben szabad, haazegészséget
követelményeit kielégíti,
telepítése,továbbá a munka
A mrrnkahelyek, *urr-t u.rrtözök kialakítása,
szempontoka_t fi gl,elembe kell venni,
me gSZerVe"é*. roá u" .rgono*iai
e,őtt meg kell v.ilssálni a
A munkahely kialakítás, új munkaeszkőzieszerzése
és
melyik az, amely a munkavégzés megkönnyíti

választhatől"h.tő;;;k'r.oÁr

amely a legbiztonságosabb,

-Munkakörileírásokbanrögzítiamunkavállalókszahrraifeladatait,kiegészítvea
munkavédelmi kötelezettsógekkel,
elvégzésót
_ Biztosítsa a szükséges továbbképzéseket, a vlzs gák, oktatások

_

gállapodások alapj án,
tájékoztatáss al láti a
Munkavállalóit Áe-gT;lelő utasításokkal,

me
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Gondoskodik a munkavódelemről
szőtő 1gg3.évi XCIII. Törvény,
valamint a
végrehajtásról szóló 5 l lg93 . (XIL26.)MüM
rendeletben foglaltaknak történő
me gfe le lé s r ől, gY kü lönö
sen' az e gé szség. t n* u. lzely
eztőtőe s bLt,on.ago s
munkavégzés s.zemélyi, tárgyiés
szervezési feltételeinek, a szervezetten
munkát
v é gz ők e gé szs égének
me gú s a é s a rnunmtór.it. jny.t
humanizálása
Í

-

ff§Í:t'#ff.--'jőzveezÁIamunkabatesetek"iJsurugtuttorarrulár.refi

iggő

Biztosítja a tevékenységikörrel
kapcsolatos balesetek, foglalkozási
- Gondoskodik anől,hogY u muntáv?gre, r,utotá.;;-nie ghataro zott feltételeit
éientartőzkodó személyek,
továbbá a gondozottak, az őket
kíséró.r..éü;k,iázzatartozők, ésegyéb
szemé lyek bizton s ága az előír
ásotnak me gfeii id i; gy."
- A jelen Munkavédelmi Szabályzatotmegismeri,
,o.-lyb.n a munkavédelmi
fe ladatokat konkre tiz álj
a, é s rrui atyo rrí; ; ;l; árlouuu
ae lmi vi szonyokat.
- Biztosítja a munkavédóhi ellenőrzés lehetősegei
- Minden rendelkezósre álló eszközzel;felvilágo'siiássut
támogatjaaz illetékes _
fe 1ü gye le ti, szakhatós
ági s tb. - el]enőr ző szetvek, biztonságte
chnikai
v izs gálatokat v é gző szakemb
erek munkáj át.
- Részt veSZ a munkavédelmi hatósági,ellenőrzéseken,
akadályoztatása esetén
megfelelő információkkal rende tuűa
neryettesiai g;ndoskodik.
- Intézkedik az ellenőrzéskor esetlegesen észlelt
hiányosságok felszámolásáról
- Ellenőrzi, ellenőrizteti adolgozóűunkára tep",
áúupotát, és a rájuk bízott
munkavédelmi fel adatok, e l óírások
betartás at.'űuiu.ita.or. megszegőive
l
szemben felelősségre vonást érvényesít.
- Gondoskodik ar-ről, hogY a munkavállalók készség
és jártasság szintjén ismerjék
a
és képzettJ§Ű'et ,,..-,n.-!r"-r.io
::*:::i:r§f.T'o't,-kePessegük,
me gb ete ge dé s ek me gelőzé
s ének j o gsz"bár"kb

-

-urr.a,

MunkavállalŐit megfelelő utasításokk
al, tájékoztatással tátja et, Ez
nemmerülhet
kj.az.éves egyszeri munkavédehi
áktatásban.
köteles a tudomására jutott rendellenességet,
illetve a munka egészséget és
biztonságot veszélYeziető végzésevel
kapcsolatos bejelentést haladéktalanul

. kivizsgálni
. a szükséges intézkedéseketmegtenni
az érintetteket Órtesíteni, és közvetlen
'az onnali
veszély esetén a munkavé gzést
hatálly al e ál1 itani
. veszélylmegszüntetni
o balesetet jegyzőkönyvbe vetetni, kivizsgáláshoz
1

eszkőzt, körülményt, infoimációt
biztosítani.

minden szükséges

Részt vesz a munkabalesetek körülményeinek
kivizsgálásában, elrendeli a
megtételét, valamintu ,,,unt íuulesetekket
r.up..oiu,o.
ffiH:?,-r§ il:""'i'-':,TÍ
Biztosítja a vódőeszkÖzÖket: azok
rendeltetésszerű használatát,használhatőságát,
védőképességét,kielégítő higiénés
iilapotat,*rr..ag.. i isztitást,karbantartást,
cs.erét,,pótlást (esetleg javítást).
Biztosítja a munkavéáómi feládatok
és a munka végzésbiztonságához
(pl:egyéni
védőeszköz juttatás, elsősegélynyu;io
retszereles);;il;g.. anyagi fed,ezetet
7164.
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Amennyibenmindenanyagífon19.n3mbiztosított'ahiányosságokatfontossági
Emberélet ebben
.toi,.a*uinuk megfelelően pótolja,
iru"iérű.*
rn
ur
sorrendben ,
a
,"üi;J; ;"eririt a munkát fel kell firggeszteni
az esetben sem veszélyeztethető,

.

veszélyek elhárításátg,
qr..,,tnkavédelm,
. esetén
LL,_ ^ f^^+^*+A fe,,é
ío,á amunkavédelmr
a fentartó
Nagyobb uotu*.nu fi. ruházásiigény
nryjt be],
szakember s"at mai a?átámasztásáva|igényt
Azon
ín.^aór.ányzőkspeciális védelmét,
biztosítju
és
jelöl
ki,
Dohányzóheiyet
nem
til"totesót jogszabályi hely tiltja,
munkaterületeknél, ahol a dohányzóh.ty
a dohányzLsi tilalmat
jelö' ki helyszínt-J, iáu.tt.retesen betartaija
elvégeztőtéséről, annak 3 évenkénti
Gondoskodik k;;k;atértékelés
"
felülvizsgálatárő1r,
ha a
felülvizsgálni,a kockazatértékelést:
kell
kívül
Soron
"luég"rni,illetve
*u"labaleset, follozott expozíció, illetve
kockázatok lényeges megváItozu.auái
me gbetegedés hozható összefirggésbe,
teÁnoló gia, veszélyes aí:rÍag,készítménY,
munka körülmények, alkalm azott
Á.,nr.uuO gzé s,

_

e setér"
eiendezó s lénye ge s me gválto zéysa
terv maradéktalan,
z,''tintézkgdési
aiock:ázatérték;lésuüpifin r.e.

b

Gondoskodik

és időbeni végrehajtásáról
berendez,é,sek időszakos ellenőrzésének,
Gondoskodik a munkaes zkőzők_,gépek_,
a feltírthiányosságok
_
á|atának,_ karbantartárrri"k őWégzésérő|,

_

felülvizsg

előírásoknak megfelelően
hogy a munkahelyek a űzvédelmi
a tüzek leküzdésére
fe1 legyenek szerelve
biztonsági
".-,"t,O"Ot,t,e1
őrzéséről,hár, u veszólyforrások ellen
Gondoskodik
""r"r. "ir.,
j',ző_,túoltó, menókészüiókeket,
berendezés.r..t á. .r"közöket,
mt}ködőképes, a rendeltetésszerű
vószkapcsolókat, biztonsági -.guiiagitást
tartsák, a szüksé ge s e l l enőrz ó seket,
haszná|atr aalkalmas állap otb an
felülvizsgálatokat elvégezzék,,,
és ellenőrízteti a munkaeszközök,
Megköveteli, e. r"rv"á"tosan ellenőrzi
és
és kollektív védőeszközök, munka_,
biztonsági u..*á."e, ek, azegyeni
és
műszaki eszközök megfelelőssógét,
kiegészítő ruhiatok_, és a kommunit,a,io,

3:i:XiiTj",iT|'.'rl

_

_

hasznáIatát

_

_t^,_!^^_Al., aa nr

-Felelősintézkedésselbiztosítja,hogyszük99s.eytélazelsősegély,azorvosl
érdekében
H;;;..öi;itáö; ;;a;i eJ *ri,La"tmi feiadatok ellátása
a küiső szolgálatokkal, ós
haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot

delmi oktatás áró1'
munkavállalók előze te s, idő sz ako s mrmkavó
Az oktatás,
tűzvédelmi oktatásáról, foglalk orÁ-"eérrségügyi,alkalmasságárŐL
s munkai dőb en történh e t,
alkal ma s s á er, ;réat^t'ktzár őlagrendó
aiőkazáltaluk érthető nyelven ismerhessék
Gondoskodik atról, hogy a Ín.rnmuatt
biztonságos munkavégzés feltételeit,
meg azegószséget nem veszé lyez:lstő,és
iratokat
zárő vlzsgáIat e\végzésétigazoló
Azelőzetes_, időszakos_, soron tiutirie,
aza|kaimarott-Á.r"r.utigyinyilvántartásávalegyüttm^_gőrzi.
rendekáző munkavállalóval szerződóst
E1őzeíes alkalmas ságívizsgálattainem

ffi:"o.|;|ik

_
_
_
_

a

nem köthet.

kódszámú kórisme (1) esetén,
a
Figyelemmel kíséria táppénzes lapokat la]eseti
jellege nincs feltüntetve, nyilatkozatot kér a
ha a sérülós munkabaleseti
zésérevonatkozóan, Az országos
munkavállalótál a baleset uet<ovátte
8/64. oldal
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-

Pénztárfelé csak az előbbiekszerint
letisztázotttáppónzes lap

Yégzi u -u"|^1::delemmel kapcsolatos
anyagok nyilvántartását és
adminisztráciőját.
VeszélYes anYagot,.készitmények
biztonsági adatlapj aitbeszerzi,
rendszerezi,
gondoskodik arról, ho gy az
u'őkutmunkáj ú során felhasznáIőmunkaváIlalók és
tartalmukat ismerjék.
A mttnka megkezdése előtt és a munka
idő alattis meg kell győződnie
a
munkahelYek, munkaeszközök
megfelelő, tirro,ii)ios állapotáról,
a szükséges
biztonsági berendezés.t ."gúúr91,
-.§f.!ü-r?g1.or és használatukról, a
g,é,n
iü
otár ől,u n u n t J. l yi re n
d és
"
"
ffiT,.J,1:
i.
Biztosítania ke'l az anyagokbiztonságos
tárolását, a közlekedési utak
és
vészkljátatok szabadoniagyását,
-) s az azokon történő közlekedés
biztonságosságát

#*

-

-

:ffiffif,liztosítási

;;;i;;

u;i;Pr,

Gondoskodik alŐl,,h:q' a dolgozőkmegismerjék,
és készségszinten alkalmazni
tudják az Üzemeltetési és technálógiai
utíritasot uun] aom,', entáciőkban,
a
vonatkoző biztonsági szabályzatok-ban,
i"r.t

e

io r.ontrottuan és egyéb

lőírá s okban me ghat ár ozottákat.

Gondoskodik a jogszabályokban
előirtmrrnkavédelmi szakember
alkal mazásáről.
Gondoskodik a megfelel ő szal<képzettség
feltóteleinek, az orvos i vizsgálat
bizonylatainak e lI enő r zé sé r ő1 u,
ő gy
munkakörök e s etén (mind az
alkalmazáskor, m i n d a fo g1 alkozűá,'.
",
ry.. idő,t,aÁá abtt)
FigYelemmel kíséria nők]terhes
Js szopt utó anyák,idősödő munkavállalók
és
fi ata lkorú ak sp e c iá l i s f gíalko
o
ztatasi száb atv" i *rt ? *é nye
s í té s é t
Fenti feladatai körében iyilvántartástvezjt,"6*i.Áel
kíséria határidőket.
Feladatait ahozzá tartozó szewezeti
sr"rke'reűá, Á*m' végzőszemélyekre
elv é gezhető sé gi sze mpontok
fi gye lemb evéte lével
me go sztj a. Afe ladatok
dele gálása kiz ár őlag íiá s b an
tö riún he t.
Szóbeli utasítás haváriaesetén
elÁgaOott.
.

.

A

1993. évi XC[I. Törvény (t"""bPi"Iban
szövegrészként Mtv.) a cél
s í tás áv al kap c s olaios
fe
l o s s ég.t u .nunfii
ű& a hántja azzal,h ogy
alaPelvként a munkáltató köteless 'e
é,gévi.tesziu,
nem veszéIyeztető és
b iztons ág o s munkav
é gzés t.iu. iJr-e"Y.i-n.i "g,é")réget
itás át.Ugyan akkor
a követelmények megvalós
""..Luuro,
me gvaló

itásának(kialakításá;;i

vagy
megváItoztatásának) módját
és annak megha,tirűsát a
munk áItatfuabizza.
Ennek a szabályozásnak á, a migyarárlő,
nigyá wrut.képtelen lenne
olYan egYséges köu""i,,Ényr.'rrá"".t
előírni í^iyra.ttutók részére amely
figyelembe tudná venni u
-untatatók kiilönuároreg.it (pl. a tevékónység
veszélyessége, a vállalkozás
nagys ága, az utt ulÁirott munkae
szközök). Az
általránosan megfogalm azottttiiát.ráé"1,.r.l.fr..i'
ése
azegyes
"-"
munkáltatőkíLálmás, és más eszkö

,

zőketieery.i.
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éIvez a
munkáltató teljes szabadságot
Ez a
|:gl
i
zásLt és a megvalósítás módját
bel9ő
követelmónyek
munkavédelmi
az
u atnám ruházhatffi telo s sé g ge' tartozik
ille tően, vi s zont
követelmények teljesítéséért,
eredményerregO,i, lttetőleg a
szabalyozőjogszabálYok nem
Az Mvt. és a munkahelyi egészreg"iá.-uírtonságot
megelőzés
touei.t.n.nyt neriesítve, hanem a
határoznak meg minden egyes
az ok az általános
a munk
?\^jő:terhelik
általános elveiből következ-ően
követelmények,amelyekfigyelemmelkísérése,megvalósításamunkáltatói
Ezeket az
inyewet azMvt, határ ozza meg,
*'iírhanos[ovetetm
Ezeket
feladat.
azok
t gy ke1l értelmeznie'hogy ezek
általános követelményeket u -urrr.aiiu'tdrrut
és
ása,Tetartása a munkahelyi egészség
*.guuiá,i,
amelyek
elvárások,
a törvényi
biztonság alapja
gyakorlatban azt jelenti,

áú6.o

Áii

.Amunkáltatóagazdaságiirányítótevékenységesoránamegelőzés
köteles figyelembe
k"övetelményeit
következőkben megh atározott_ áltaiános
venni a tevékenységesorán:

4)Aveszólyekelkerüléselkövetelményekteljesítéseaztjelenti,hogya
.t é ó_ o1yan technoló giákat, olyan
munkáltató
"ü" "rr:"kakörülÁény.t
munkaeszközöketa|ka|maz,amelyhasznáI.atamellettnemjelenikmega
az ídeáIis állap rt,
munkahelyeken a veszély, Ez lenne

b)Anemelkerüihetőveszélyekértékelése:Aműszakifejlettségjelenlegifokán,a
jelenlegulku1,.;;-ffi;hn;lrgók.r.t.nnincsolyantevókenység,amelyet
get
g nem l ehet min den tevókenysó
veszélymert..;; i;h;| u ég"rír,illetőle
ő1
Ebb
11,
mindi g számolni ke
nuat
ve s zélymente sen, é i_^ii
.uo"iaÁtokkal
ége anem elkerülhető veszélyek
következik, rrogv irrrr.ar,.to totetess
kockázatok
^
meghataio zása,.ése veszólyek és
szakember ueőasarral történő
vételével a
és enne1: figyelembe
mértékének,vá'ható hatásának m,-g7tiupítása,
ítő inté zke dé sek me gtótele,
Áe, ge|őző,itl eiue helye sb
:

A követelmóny

kavállaló ne keriiljön

ező, nern elkerülhető
"",,^*:]::fffl
közvetlenül érintkezésteá teteif
leküzdésénet< 1|9strltu.oru9}._. ._,
megszüntetésének,
:if"lT,f:;t.Jl;"r"o
helyükön tudja a ml:nkáltató megszÜntetnt,
módszere, ha azokJt ar."É*.reri

,'""oínl\rJ;i,;i;ift ;;ű',"iÁ"4,*,;uő1?5::::,:::::]"o:,",i,;;1í*
á|:! ?i y:.".:." é g é s b z o n á g
r.ol[XT ilff áfiffi ;Z'. iir;;;;. ü ;; :,
?
i

me gv al ó

át, tov

aUU

a

rnu q u, u,bb

T1l_l|i::|::

s

t

l'::?:

:""1;';';;Zi:r"ir"r"",; ;;;jffie vóte1e küíönösen |::::: * ,'^:,:u'í;;iíJ9;;-ffi-., ti t t nté e, a mu n k a i d ő m e g fe l l Ő
",,n"ir'o"ffiffi:' 'l# í'#;;; u'i. ::l,r:*::,?,;::1;ilt1#i1

H.i

u

s rr

ffirl

beosztása,

:

1

á s

1

:ffi

e

s

e

oHasonlóanlényegesfeltétel,hogyaképernyősmunkahelyekhelyes
kialakításánál is
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,

kiemelten.fontos a pszichés
terhelésekkel járó munkakörök
ő szab ály o zotts ága

me gfe lel

.)

o

{ korszerŰ, biztonságo, t ,;.,itrner,lr.t
t őzötti szolgáItatás nyújtása
mindenki érdeke. Ebből uíaaii
ura. köv-etelmény, hogy a munkáltató
ne
csak a szolgáltatás korszerűsítéSavel
törődjók, h;n.. ,.r.rotse meg
az
l té te l eke t a munkakárnyere
t, az alkalmazott munkae szközök
,,JffiTir,fe

o { követelmény teljesítésea gyakorlatban
azt je'lenti, hogy
korszerűbb, magasatu uea.t-i
megoldásokat nyujtó munkaeszközöket
használ, fo l yarnato k ki al akitásanat
' fi gye l e mb" í. J, j t a mun kavó
cle rn i
kutatások legújabb eredményeit.
1

A

j::i*j::.l:,:ényieljesíti,:;ie;;;;j;fi;;:n*r;lT"l?fi-á

x,1':
mert,
ffi:í*"
::,,:
alkalmaznia

le

gk. ué.u o.',.

*err.,

""röá;;

;iffi ii.;#Ti:fl

a

fr::::#r::]:*,i ji?:1ál1,_kapcíolatáú;,;;;;u,íiii,?.x.,,

::::?*:-,*:::?:_!:yu,.b:,.;J9részébenmÖ;;ffi'.TJ;

íH3,1íí.,iT]i'i:?ixi:,T:*:Flq:;;*ö,rffi,í:;;'ií"oii.a*onu
::§*:í?::"T;^*f
eredményesen végrehajtani.
:í:,l"t;;;lt;]ffi ;ff;öiui;ffi#il|li
o { kÖvetelménY teljesít ése aztjelenti,

hogy a munkált atő a kitűzött
célokat, a szükségesséváló intézkeáés.k.;
;;;?"lelő tartalmú
programban rögziti, ahol a megvalósí
tásértf.l;lő, személyek
meghatározása mellett az intéikedések
.gy.a..u ipülése, a szükséges
források biztositásának módja, mértéke
ií -.á.r.nik. A stratégia és a
gazdálko dá s i terv ö s szhan gj ának
me gte..,"ié r?, ;;l amennyi
v ezető
bevonása a tervezésne - teimészetesen
a munkav átlalők,illetve a
munkavédelmi képviselők mellett jelentős
rar..)i.J"'á".riáru.'
szol gálő s traté gi ának.
o { stratégia tehát nem kizárőlag pénzügyi
terv, hanem a vállalat
feladatainak reifszles§lez kapcsolódo,
u,,i,rt
ur,eryi egószsóg és
biztonság növelése érdekében'kőzépés hosszút ávon tervezett
intézkedések rangsorolását
.jelenti.
h)

o

HatékonY megelőző intézkedést,,*gr"r.ro*
hatékony védelmet
csak átgondolt, jól megterv;zeii
műszaki eszközök, ún. kollektív
védőberendezések alkálmazásával
l
jelenlegi fokán azonbana veszélyekehet el érni, i-tirrur.i fej l etts ég
ellen n.,,' -inaen esetben lehet a
kollektív műszaki vódelmet ,n"juuto.it",ri
ily;...tu.n az egyéni
védőeszkö z alkalmazása jelenti"a
megfelelő védelmet.
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.MáSesetekbenakollektívvédelmetésazegyénivédőeszközt
egyszefret<etratt<atmazni.JogszabáIyelleneséstévestehátaza
-műszaki
védelem a|kalmazása,
a
hogy
r"rrágar,
munkáltatoi
részéreaz egyéni
megvalósítása felisl.g.r, mert a munkavállaló
védőeszközt biztosította,

oAzegyénivédőeszközhasznáIatanemhelyettesíthetiaműszaki

védelmet

alkalmazása

l,édőeszköz
A műszaki védelem biztosítasa, az egyéni
iltűőnak neg kell adnia a munka
mellett a mege7őzes érdekéb.nu Ínunk
biztonságosésegészségetnemveszé|yeztetőelvégzéséhezaszükséges

o

utasításokat.

oAmegfelelőutasításalattakellőidőben,pontosan,jólérthetően
értj ük, ame ly
uta s ítást
galm ur;;;," ; Áunkavállaló áIt;- b etartható
ib ő 1 adó d_ó. kl>ckázatok
al apj án u .untuuá gzé s körülménye
elkerülhetot.,uugy".lfogadhatómértókűrecsökkonthetők

me gfo

1.9.3.

Munkáltató felelőss

ége a belső

v

a

gy

ellenőrzési rendszer

megvatósításáért

olyan eszkö.z a munkáltató
Mint már az etőzőekben látható volt, a munkavédelem
életének, egészségénekmegóvása a
kezében,u*.1yrr"k f.Iadataa munkavállaló
munkavógzéssorán'Másszóval,amunkavédelemfoglaljaösszeazokata
a balesetek, egészségkárosodások
feladatokat és teváká}.og.t et, amelyekkei
veszé|yeztetőés biztonságos technika,
megelőzhetők trgv, m ,it Jr, egészségétnem
megielelő kialakítását, az emberi
technológi u ululÁuiirát, a űunkakörnyezet

szembeni védeimének a biztosítását,
egészségu.r"ety.ú.l és ártalmakkal
folyamatosan ellenőr.iznte
E széles körű feladat megvalósulását a munkáltatónak
és tartalmi.,l,:, lehetsóges, A teljesség
kell. Az ellenőrzéseknek-számos formája
ellenőrzési feladatot a következőkben
igénye nélkül ,éö;i;pvető munkáiiatói
mutatunk be:

A munkav égzésfolyamatába építettellenőrzés
Ennólazellenőrzesiformánálamunkáltatóolyanbelsőirányításirendszertépít
fel(iiyenpéldáulaMEBIR,amunkahelyiegészsógve.delemésbiztonság
gy á ve zeté s i pirami s valamennyi
irányítási ..r,or r.i.;,;;il iizto sit1a,há

vezető
és iiermék megvalósulásáért felelős
szintjén t"uer..r,}r.Já [, uríranyításért
és mélységben el.enőrízze a
napi munk afeladÁa*orár, kellá mértékben

munkahelyiegészségésbiztonságmegvalóg9ras.alatllzirányításaaIátartoző
eíegendő tehát a feladatok meghatározása
területre vonatkozó szabályait,Nem
_
a munkáltató rendszeresen
valamilyen belső?ab ályozásban hanem
el
r"iuáutor. megvalósulásával, attól lehetőleg
összefirggóru.r, uíiuao ít gazdaság,
iolyamatosan figyelemmel kísóri
nem választva _ a gazdaságieredmenfimellett
a munkaegészségügyi helyzetet,
és értékelia munkábi ztolJágtós
12164.

o|dal

Folyamatos munkahelyi ellenőrzés

-

Ennél az ellenőrzési formán
át a munkáltatő a gazdasági
feladatának
me gvaló sí tás a közb en
szüks ége s el lenőrzé..Éi;;;
áiasztj
ael e gymás tó l,
azokat egymásra épülve vegzi.Ilyen
módo n állandőan kellő információkkal
rendelkezik arról, hogy egylggy
Áunkatenileten miry.n.r, a gazdasági

,.'ü:T"Yek,

hogYáÁ

u|iu"iŐJ"'

"gil;";;;k;#lyi

biztons ág

éá azegészség

Időszakos munkahelyi ellenőrzés

-

Ennél az ellenőrzési formán áI a
munkáltató megh atározza,hogy
megh atározott
időkÖzÖnként (Pl, havonta, évente
srtb .) az érin?eiiÁr.ro. vezetőkkel
együtt
val amennyi munkahe lyen Limond
ottan munkab iztonsági és munkae gé
é gügyi
célúellenő rzést v é gez. Ennek keretében
tet<intit aia ttivetetmónyek
megvalósulását. (A hatályonkívül
helyez.tt j;;r;;ály ok ezt az eljárást
munkavé de lmi szeml énel nevezték.
) A a ePr aJtk;;. ;ő." j e gy zőkőnvvb en vagy
egyéb kialakult formában rőgzitik
a megállapításokat, meghatáro zzák a
megelőzés érdekében teendő feladatokaT
e. .r.t -Őalósításáért felelős
személyeket, határidőket

ú

Időszakos biztonsági felüIvizsgáIat

Az időszakos biztonsági felülvizs gálat.cétja,hogy
segítségévelés alkalma zásával
ta tő me g.e\ő zze a m e ghi

a mu nkál

b7 s o d á s oib ó űá" ű, a
ko ckázatokki al aku l á s á t.
A Mvt, kÖvetelménYei szerin|azokata
munkaes zközöketés technoló giákat,

amelYek veszélYesek, illetve amelyekre
teteres jogs;ityot felülvizsgálati
kötelezetts éget irnakelő, megha
tározottgyako.isaggat é9 megfelelő
képzettségű
szakember bevonásával idősiakos
biztonsági felülvizsg álat alákell
vetni.

A munkavállalók munkavégzési alkalmasságának
rendszeres, illetve
szúrópróba szerinti
ellenőriése

Ahhoz, hogY a munkátbiztonságosan
biztonságú munkaeszkÖzöket t .'Ít

el lehessen végezni,netncsak
megfelelő
uirto.ítani, nemcűr. munkakönilményeket
kellmegfelelően kialakítani, t un.,n.
agánaka munkát " végzőszemélynek
is
alkalmasnak kell lennie a feladat
ellátására.e munkav allatocsak akkor
végezhet
munkát, ha kiPihent, győgyszet, ital,illetve
kábitősz,er-hatásaalatt nem ál7,
és a
munkakö r ellátás áho z mé ghatár o,
oit munkaköri e gész, J gi u ru
s s á ggal
-a
rendelkezik. Ennek ellenőizési mődj
áta munkáltaúnak izabályoznia
kell.
Soron kívüli ellenőrzés, illetve vizsgáIat
r

AzMvt, kÖvetelménYei szerin t ezt azellenőrzést
abbanaz esetben kell végezni,
az egyénivódőeszkö z, amllnkaeszköz,a
technológia

ha a munkahely,

a
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a munkavállalók
során közvetlenüIveszé|yeztette
alkalmazás
rendeltetéSszeíű
o.r".fiiggésben murkabaleset következett
egészségétós biztonsá gátvagy,ezr.i
vizsgá|atelvégzésének
r"üauta a-soron
be. Ilyenko, u *untatáto
gészségÜgYi
szüksé g esetén a munkae
elrendelése e, u -u,tubiztonsági, -.
az ok_ okoz ati
g ellátás ára 3 o go s.rtt ;-;áy b.]"5Tal
s zaktevékenys é
intézkedó s a me gszüntetósre.
összefirggé..k ;.;il;roráru,e,

níit

ki kell
az ellenőrzéseket minden esetben
amelyekre
területeket,
legfontosabb
A
terjeszteni:
-Szemólyifeltótelek(p1,:amunkaköriorvosivizsgálatok,azelőit1t
szalcképzetts

_

é

gek é s kép e s ító s ek),

Munkaszervezésifeltételek,
A munkavégzés összehangolása,
tanúsítvány,
ós használata (megfe,előségi
Azegyéni védőeszkö zbiitosítása
nyirátu, tás, llasználati utasítás, oktatás),
- Úunku végzési-és technoló giat szabá|yok belartása,
-Munkaeszközölcállapotaés-munkavédelmifelszereltsége.
- Azüzembe helyezési megelőző vizsgálatok,
- A soron kívüli ellenőrzések,
- A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása,
- Veszélyes munkae szkőz áttelepítése, felülvizsgálata.
_ A nem veszél}es *unt aeszkö)ellenőrző

-Anemveszórv.'.""'taeszközidőszakosellenőrzőfelülvizsgálata.

_

_

Azismételt használatba vétel,
Munkavállaló munkára képes állapota,

az irányitási

hogy azok
ná| azellenőrzóseket úgy kell megszervezni,
teíékenykedőknek egyformán a feladata
menedzsmerrt ktitt rru őző szinIjern
történjen, mert

A munkáltató

az irátyítási szintjén
legyen, aronban arellenőrzés kinek_kineÉ
áttekinté se, Ezen túlmenő en c ó1 szerú
ezze| bíztosítható a munkafotyu*utot,
kell
rendsz eres végzése,amelynek ki
ellenőrzési módszer avezetőibeszámoltatás
is,
v ezető munkabiztonsági tevékenysógére
terj ednie a területet irányító
ha a munkavédelmi he|yzet
Rendkívüli beszámoltatás akkor indokolt,
ellenőrző munkavédelmi hatóság
nagymértékbenrámlik, és példárrl az
hiányosságokat tárt fel,

_

a munkaegészségÜgYi
célja a nunkát végzőkrendszeres,
szakemberek ellenőrzési feladatát, amelyn"ek
ellenőrzése, kinek - kinek a maga szakteruletén,

Végül meg kell említeni a munkabi ztonságiés
folyamatos

_

vonatkoző szabályozása abból
AzMvt. munkahelyi egószségre ós biztonságra
között érdekegyezőség alakul ki
u.untá"airujo
e,
muntattato
a
hogy
ki,
indul
14164,
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aÍTa vonatkozŐan, hogY
a biztonságos működós

-

-

és e folyamat fenntartása
mindkettőjÜk érdeke, A munkált
ató alapvető órdeke a megfelelő
üzemmenet, ami
megfelelő gazdasági eredményt
eredménye r, uÁi'ű)rosítja a
munkahelyek
fennmarad ását, me gtartás át.
A munkav álíalő é;dek;l s azono s,
hiszen unugY;hb.n"'uJt.r-Ű;.Ű!
összeg
a bérfejles ztésre,a szociális
juttatásra. Ez az érdekazono.ra§r.ttet.
lezi azt,hogy a munkáltató és
a
munkavállalók kÖlcsÖnÖsen tqőkoztatják
egyÁást?ofuőla kérdésekről, amelyek
a lratókony üzemeltetés t<onitáen/eit
segítik és e tájéko ztatáson,illetve
információ átadáson alapuló
.g}.,ít-iíködés mindr.Éiier részérebiztositja
az
egószséget nem veszé lyéztető
z, b;rtonrágos munka v é gzéshezszüks
óges
kétoldalú i smeretek máradéktatán
ár amlását.

Ú;il.;

AzMvt. rőgzíti azt a munkavállalói
elemi jogot, hogy megismerhesse
a
munkavégzésérevonatkoző összes
lényegés inro..iáiot, különösen
a
veszélYekkel, ártalmak,kal, azazok
ellenileo.t.,rr,nJa;uiuut foglalkozókat.
A
munkavédelem,
a.h7tékony
ylyt
me.ge l,őzés gyak;.il;, a
munkavégzésse'
kaPcsolatos munkáltatói kötele;eiireg.t
rozőítti"m.tt3"tentőséget tulajdonít:

A munkáltató a munk av általők r é szére
az alábbidokumentác iókat köte
rendelkezé sre bocsátani, amel yeket
a munkavál lal ókn ak a biztonságos
munkavég zéshez ismerni kell

.
.
,

le

s

:

Munkavódelmi szabáIyzat
Munkavédelmi kockázatértékelés
Egyéni véd-őeszkőz juttatás rendje,
és a védőe szkőzőkhöz
kapcsolódó egyób előírásók, haszná?atiútmutatók.
GéPek, berendezések használatiútmutatoi
- a gépek kezelői részére
,' Egyéb biztonsági előíráso
kat, biz1,oÁraii,r^aalyzatokat
munkaváll alők részéré,akikre vonatkozik
- azon
, veszélyes anyagok kockázatértékelését,
és az anyagok biztonsági
adatlap,iait, az anyagokat munkájuk
során rrur"úiot , alkalmazók
o Bármelyrnunkavédelemmólkapcsoluro.áár.u.entumot, részére.
felülvizsgálati naplőt stb. köteles
rendelk ezésrebocsátani a
munkavállalók kérésére,amely a
rnunkakörtikhoz, munkaesz közeikhez,
vagy a munkavégzési területükkel kapcsolatos.

o

{

kiadott belső utasítások at.hatályba
ffisrik előtt minimum 1
munkavál la!őv al i,.n..ii tni t e
l l, aki t r.oru. ir *,i
lÍ!Ít#*i,1|#:ffi

.

r,

Mentési tervet

Bármely munkavédelemmel kapcsolatos
,dokumentumot, felülvizsgálati
naPlót stb, kÖteles rendelkezésre
Üocsátani u *untuúllalók kérésére,
aLety

Í.il::r,|irÜkhÖz,

munkaeszközeikhez,
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uugy u-.ni,niuuegreri területükkel

lópósük előtt minimum 1 nappal
kiadott belső utasítások at hatá|yba
keli, akit közvetlenül, vagy
irio.rt.tnl
il"k;;rllalóval
olyan
minden

A

közvetetten érint,

Amrrnkáltatókötelesrendszeresen,deminimuméventeegyszerbeszámolnia
r.ro _ ezt azéves munkavédelmi
munkavédelmi hel/e;ái; munkavállJ"r.

"ili"iárra
A munkav

összekapcsoltan is megteheti
"kí,rü
ti táj ékoztatá s t tart
o.on
á1 l al ók dr;"á,

e

1

őre

e

gYe ztete tt

időpontban.
útján, vagy írásban is megteheti,
Atájékoztatást közvetítő személy
lapc soiato s me gbe szélest személyesen,
Egyeztetést, munkavldelemme'
gt í z o tt int é zke dé s i j o g g al
s t- az á|ta1a me
akadáIyo ztata s a e s e t Jn e gye z teté
rendelkező munkatárs a v égzi el
biztosít mtrnkavédelmi képviselő
A Munkál tatő 20,ia-terría^felett lehetőséget
ntáIja azt,
v áIasztásra, szerv ezi és dokume
r,op"iselő váLasztás a jogszabáIyi
Gondoskodik ar. ó1, hogy a munkavéd.iú
és a választott képviselő a megfelelő
előírásoknut -.giáüiíen ttirten3en,
oktatásban részesülj ön,
A t6j ékoztatás történhet :
rövid megbeszéléseken
lTluokaértekezleten

.
o

olT'lüÍlkavédelmioktatásokon,beszámolókon

h tájékoztatá st minden

e s

etb en

dokumentálni kell

kell
munkaterületet a külső cégnek át
A külső munkavállalók álta1 igénybe vett
j elölni. A munklterület biztonságos
adni, el kell határol;], ]lil.;.q ryrr
illetékes alkalmazottja
állapotáról az ataaisLlőtt szerzőáe.u,i,g,ítettek_szerinti nyilatkozatban
állapoíokat 77átaűsi
köteles gondoskodni , * aiuaxkori
felel a
*án ászerződésben meghatározott fél
részletesen .ogrit.ni'űlr. Ái^áa,

biztonsági előírásokért,
vezetőjejososy_lt a kiilső munkavállalók
Yészhelyzetben a munkáltató illetékes
a
euut,uátai áróI intézkedni, valamint
munkavógzését is Üáiritu"i, a személyet,
munkavégzés folytatását engedélyeznl
vészhelyze, *.g*"iláre után a
my$lv égzésné|a főmunkaidőben
Túlórában, munkaszüneti napon .ng.áeif."ett
j!J';;;il;., ,oűuué aehi előírásokat kell betartani,
v é gzettt.uet.r,y,
ho99{ távú munkavégzése esetén
Külső munkaváll"i;k f"lyilatos és/vagy
kötni a szerződés mellókleteként az
szerződőátkell
összehangolási
munkavódelmi
szerint
tqgZ.évi XCl[. Törvén} 40§ (2) pont

16164. o|da].
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A munkát kánYÍtŐ,

ésl.vagy végzőmunkavállaló köteles
a biztonságos és
egészséget nem veszélYeiíető irunkavégrer..
,r*á
tkoző
szabályoÉat elsajátítani
és munkája során azokat alkalmaznj.

Minden munkavállaló kÖteles a
balesetek és a foglalkozási megbetegedések
megelőzésében tevékenyen részt
venni.
A munkavállaló csak ol}an tevékenységet
folytathat, amelyhez a szükséges
szakmai és munkavédelmi ismeretekk.t
..najr.*it, a munkára alkalmassági
vizsgálat alaPján,a|kalmas, amelyről
oktatásba;ré.resrirt. Kivótelt képez
a

-

'

H§iT.*il'r?i{í}i?!:,Zí..ji:[i"il,diÖ;-.,,u,,vagya].i"n,tá,guzd,asági

A munkahelye1,',1'''.: itutt"rog"yu.ztani
tilos! A munkav állalőa munkavógzés
ideje alatt nem állhat alkohol,

őgy egyébolyan szer hatása alatt, amely a
munkavégzés b iztons á gát v eszély
ezteti.
munkahelyen rendet, fegyelmet,
tisztaságotkell tartania.
14,
veszólyt jelentő rendellenésséget,
üzemzaíart tőle eivárható módon
megszÜntetni, vagYjelenteni és
ene intézkedéstké; a feletteséttíl.
A veszély
megszüntetéséig munkát nem végezhet.
A munkavállaló köteles a részérJe.lőirt
előzetes, időszakos és soron
kívüli
f o glalko z ás - e gé s z s é gü gyi
orvo s t v iz s gahtoiÁ. g,.;i.
i.
A munkavállato muntav égzéskozberikoteres
a fiunt",avégzésrevonatkozó
munkavédelmi előírásokaibetartani.
Ha u ki"d;; ;;;etői utasítás jogszabály
ellenes, vagY balesetveszélyes helyzetet
teremthet, a munka elvégzéiének
ilyen
módját meg kell tagadnia, Íogosutt
megtagadni a Áunkav égzést,ha
saját-, és
köteles, ha más, sleméIy testi"éffiét,
egészségétv eszélyezteti.
A munkavállaló a.muni<ahelYen
légkisebb sénilést,rosszullétet,
"ú,.nrr.d.tt
megbetegedést is köteles v e)etőjéneku"onnuL.i
Jr.nái. Ha ebben egészségi
állaPota, a séniléssúlyossága
aiadályozz", , dj;l;;;Zst munkatársának
kell
megtennie.

A mrrnkavállaló kÖteles feletteseit tájékoztatni
minden olyan állandőjellegű
betegségéről, folyamatos éVvagy
laá."uto, ;r;;;;szedéséről ame7y
,
az
alkalmasságát nem befoiyásolj Íi
a"
erettegei rosszullét,
f.h;rüil;avartság
"esetén fontos információ leheia
"ev
segitsóg
nyu;árh;;.

KÖteles a rendelkezésérebocsátott'munÉu..rt
o zbiztonságos állapotáról
a tőIe

frffilffi .H,Hmeg.gYőződni,aszámáru^",[iurirJ*rkarbantáiárl,,irr,i,a*i

köteles az egyéni védőeszkö zt rend,eltelós9lek
megfelelőe nbasználni, a tőle
tisztításról gondoskodni, uea"ml
r.ep...3g-eive szteset j elenteni,

;!]frn"'u
A munkavállalő önkényesen nem kapc,solhatja
ki, nem távolithatlael,
alakithatj a át a b iztons ági berendezó
s eket.
A munkatársának
hiányábii-

c

serét

és nem

segítséget nyujtó munkavállaló
, |llá;
a
munkáltató megtérítési
kötelezettsége
szenrpontjából
O
a
munkáltató
megbízottjának
A munkavállalóknak joguk van anemdohányzók
speciális védelméhez.

minősül.

";:H:;í:iri;i:,}T:Í.m:uugrlog.,aaúyieroidárap;a",.[pi,á}enkívril,
17/64. oldat

-Amunkavállalóknakjogukvanveszélyesetén.a,meneküléslehetőségéhez
meghatározott
_ A munkavállaló köteles együttműködá a munkáltatóval, éskópviselő,
foglalkozás_
személyekk.r t-u,tuuedóími .r"l;ái;ó,munkavédelmi
és biztonságos munkakörnyezet
egészsógüg vi r)oútut), az egészrág.,
te lj e s i té s e, il le tő l e g a
s {gi tntézke d é s e k
me gőr zé seo ra Je6.r, űÁzottÁatő
végrehajtása során,
-.grzüntető iúzkedóseinek
munkáltató

"..ráv,

3.

A fo glulko ztatás munkav édelmífeltételei
33/]998. (VL24.\ NM rendelet

3.1. A munkaköri ulkalmassáe orvosi vizsgálata
venni a számáraelőírt előzetes_, időszakos_,
Minden munkavállalónak részt kell
Az alkalmazott alkalmatlan minősítés
soron kíviili_ alkalmassá gi vizsgálaton.
n em fo g1 alkoztathatő
. r.ie", adott munkakörbén
illetve vóleményezése amunkáltató
A mrrnkaköri alkalmasság orvos rurr";itu,u_
által megj elölt munkakörre történik,
előzeles, időszakos és Soron
A munkaköri alkaimasság orvos í vtzsgáIatalehet
z ó se
áág v izsgálTl
.ó,,rélemónye
kívül i, tovább á a mu"t,atlri alkalmas
egészül ki,
meghatározott esetekb enzárő vizsgáIattal
AmrrnkakörialkalmasságiorvosivizsgáIatoo1.1t::,véleményezése-és
]ri/ől. (vL24.)NM rendelet előírásainak,
adminisztr áciőjafeleljen meg a 33l
munkakörönként, p onto s
rÉar"ar."rendj e minden e setben
sá gi
alkalmas
Az
':.
"L áefi niálva (para grafu s, b eke zdé s) ké szülj ön.
nel
háité
e;"iátvi
történt változás esetén
új munkakoror., uugv " *rrr."r.árokiockázataiban
aionna| mó dosítani szüksé ge s,
s me ghatár o zott felülvi zsgálati
Az alkalmassá gi viz s gálatok rendj ónek ninc
jogszabályi
t<etl ei-végezni, amennyiben
periódusa. e.rtiruirrg'aiutot "",91rililr,",
'rilrora, történik, vaév új munkakör kerül kialakításra,
ha.a munkakör feladataiban olyan
Felülvizsg áIat abblűá, ósetben i, ,"tit .lg,s,
is érinti
,áttortutí"történik, am t akockázali tétyezőket
.

előtt a

kell végeznia,beiskolázás
Előzetes szakmai alkalmassá gi vlzsgálatot
lal ónál
u-u1 urn.nnyi munkavál
kóp zé sb en, átképzO sb en rJ r rír.uO
a kötelező oktatások a
eseteben
A személy"* gondoskodást végzőm,rrrkavatülók
és az abban foglalt
gl2000(Vn.04.) s"órrvr rendéletbe. meghatár ozottak.szerint,
A
A jog"szabály előírásait be kell tartani,
személyekr. uonuttoá an zaj?anak
szakmai
Éretet kell biztosítani, A
szüksóges továbbkÖ;;#;r+"i9ó
j
gű kópzésre, átkép,zósre, adott esetekben
alkalmasság esetéű; s"uk-ui elle
feladutra, fo glalk ozási ágr a keII
továbbkép zésre,u á-ory attÁ aÁtarrdá
orvostól,
aikalmass ágmegá|Japitá,atkérni az
alkalmassá g, urrrgÁ;t oia, az
időszakos, soron kívüli,
Szakmai alkalmassag lehet előzetes,
18/64. oldal

-

A munkakÖri
a

Ós a szakm ai alkalmasság
vizsgá latánakcólja annak elbírálása,
hogy
munkavállaló, illetve a tanuló ,ugy ihult{ata,az
álláskereső:
o n munkavégzésből és a munk akőrnyezetből
eredő megterhelés által
okozott igénybevétele egészségét,testi,
ijlet;. t.tki épségétnem
veszélyezteti-e,

,
o

nem befolyásolja-e egészségiállapo
tát kedvezőtlenül,
nem okozhatja-e utódai testi,
szellemi, pszichés fejlődésének
károsodását;

o

-

esetleges idÜlt

betegsége vagy fogyatékossága
a munkakör ellátása,
illetőleg a szakma elsajáúása es
§}akoiiása során nem id,éz-e elő baleseti
veszélyt;

a járvánrugyi szempontból kiemeltjelentőségű
munkakörökben, illetve
szakmákban tÖrténő munkavégzés,esetén
.r.Létyi higiénes és egészségi állapota
nem veszélYezteti-e mások egészségét
, roglatká;tiÁ^ua-" az adulttmun't atoruen;
milyen munkakörben, illetve s zakiábane,
.iry"" i.rtételek mellett
foglalkoztathatő áIlaPotrosszabbodás
veszJli.;ékii amennyiben átmenetileg
vagy vé gl eges en me gv áltozott munkakep..Úgti -^^"''
;
foglalk oztathatő -e,tovauu j elenlegi
munkakoóán, illetve folytathada-e
tanul mánya it a v álasztott izakmáÉ
an;
szenved-e olyan betegségben, amely
miattmunkaköre ellátásasorán rendszeres
fo_glalkozás-egészségügyi ellenőrzést
igényel;
külfrldön történő munkávegzés esetén
egészségiszempontb ől várhatőan
alkalmas-e az adott ország{ana
meg|elölt rrut ilui r.|aaat ettátására,

személy higiénésalkalmassága lehet
előzetes, időszakos és soron kívüli

-

ha munkavállalÓ,egészsé gi állapotában
olyan változáskövetkezett be, amely
feltehetőleg alkalmatlannáteszi
arua,hogy aradott-Áunkakörben
egészséget nem
v e s zély e ztető, é s,,b izto
n s á go s m ó d on n
{iuruJtutnuiá
r" gy. n.
ha az
"Egészségügyi Nyilitkozat'tételére kotelezeiimunkavállal ő, az abban
felsorolt tüneteket. észláli magánvagy
vele közös háztattásb aH élőkön
HevenY foglatkozási megbetJgedés,
iokoz
(a munkahelyen jelenlevő
ós a munka v á11 alőkat ero toroil
"*iáJZió
tényező (k)"uhatisánakvaló
kitettsóg),
eszméletvesztés.sel járő vagy ismétlódő.rnr.uuui"sei
erőroraulását
követően.
Fokozott expozíció esetén
30 naq, vagr az,t,meghaladő táppénzes
állo.mányt (keresőképtelenséget)
követően.
- nem eges,segrigyi ok miátt
;
i,-ó?ő;,
fi:#ffit'"1?*#,:T"vegzeáő

A soron kívüli vizsgálatotelrendelheti
A soron kívüli vizsgálatotkérheti:
. munkavállalő

o
o

a munkáltató

foglalkozás-egészségügyi orvos
munkavédelmi hatóság

19164.
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j áró munkav é gzé s, munkakörny ezet
idült fo glalkoz ási b ete gs é g ve szélyével
zménYr e j o go s Ító
a To glal kőztatoít a korkedve
e se tén, illetve akkor, h"a
a foglalkoztatás megszűnésekor;
munkakörben legalább négy évet dolgozott,
2 év tttán zárővizsgálatot szüksóges
Zajterhelés mellett vág ,"{tÁ""uak esetén
végezni

Biológiaikockázatnakkitette,védőoltáskötelesmunkak5röknél
3.

5. B

e

utalds

o

rv

o

si alkalm

as s áe

i

vizs g álatr a

címii nyomtatvánnyal
A ,,Beutalás munkaköri orvosi alkalmassá gívizsgá|atra"

dolgozót
kell ellátni avizsgá|atra kötelezett valamennyi
u *"nkuh,lyi körülményekről a
Ha a munkut tl.i urt ul*arságot elbíráló ,",*
ezt leheóvé kell tenni,
helyszínen kíván affi"áá.., a munkáltatónak
vizsgálaton nem vett
Az a munk avál;a|i, ukt u rrámára e!őirtorvosi alkalmassági
részt,vagyalkal*utlunminősítéstkapott,azadottmunl..akörbentovábbnem
,

foglalkoztatható.
esetén az orvos által
Az ideiglenesen alkalmas minősítést kapott munkavállaló
venni,
me gado"tt határidőt ke1l fi gyelembe.
zott alkalmassági
A fo glalko zás_egé'sÁe gtiár orvo,S j o.gosuit a meghatárc
la ó
raat szabni, ame nnyib en a munkav á1
v ízs gá|atip eri ó du snai í, ó-uu náű
tényezőttár fel.Ezen esetekben a
esetében t iuirrgaiári lgá;ylő kóroki
tcvább ,ha a szükséges
munkavállaló csak abb'an az esetben fogialkoztatható.
Ó, az újbóli alkalmassági vizsgálaton
vizsgálatokon, kezeléseken részt u.rr,
megfelelt státuszt kap,
1

munkaköri alkalmassági
A munkáltatónak írásban kell megha tározniaa
gáIatokkal kap c s o'ato s feladatait
viz s gálatok renaj et, vaiu-irr, a v iZs
köáműködve a fogl alkozás e gészségügyi orvossal
a rendelet szerinti
;

azokata munkaköröket, amelyekben *Jit..tl.r99e.t<"miatt,
kidolgc,z ásához foglalkozás_
személyek ,r"- rog]utr.Lrtutuátau,ya}a|vozás
kémi,
ege."sógiigyi orvoi véleményót ki kell
munkavállalót, a
A munkáltató köteles munkába lópés előtt valamennyi a kéthetes időtartamot
továbbá
munkahely, a munkakör megvált oztatásaelőtt,
a munkavállalót a rendelet a|apján
meghaladó külfióldi munkavZgzés esetén
zárő vizsgálatra kiildeni
előzetes, időszakos, sofon uúu, vagy

_
_

szerződésben állapodikmegaz
A foglalkozás_egészségügyi orvossal a munkáItatő
ellátásról.
_,_^:_l^_l.nr
díjszabásait minimum a mindenkor
Azalkalmassá gi vizsgáIatok általános
egyoni megállapodás szerint kell
érvényesjogszabá|yok alapján , de_ azonitrl

megt8tni. Hatályos j ogszabályi alapok:

20164. o|dal

,

28411997 (XI',23.) kormányrendelet
a térítésidíj ellenében
igénybe
vehető egyes .r.::1:-.r*

yi szolgittatasok térite.i juiru,
(VIL 14,) Kormá-nY rendelet
a rogtatt orás egészségügyi
,^,ru|i]!r',jr95'
A szerződésben minden esetben rögziteniszükséges,
hogy ki
szükség
esetén helyettesítóst. Vagy
nugyoufi r" olgáttatő;.té;
'áthatel
kiuz
illetékes
kapcsolattartó aki gondoitodii"-.gr.t.lő
orvosi vizsgálatok űgyintézéséről
A szerződés részek?nt Vagy
adatvoJ.riri'rr. rződéstkell kötni,
mely meg kell hogy releljen '*riJtí".ként
az ut tuá|isadatvédelmi törvlnynek.
A szükséges védőoltások megha rá,roÁu,oltási
p.otot ot és az alkalmassági
v i z s gá l atok j o gs z ab.álys
ze.i n -. ;h uá.o zás a i s' af.
i;;r; kö z é tarto zik
Feladata a biológiai monitoroza,
á.ghuta rozása

í

4,

KüIönös védelmet igénylő, sérülékeny
csoportok
foglalkoztatdsa

o
o
.
o
o

Nők - terhes és szoptatós kismamák
Fiatalkorúak (18 évet be nem töltött)
Öregségi nyugd íjkorhatár felettiek
Idősödő munk avállalők
Csökkent munkaképességűek

A fenti munkavál]alók nem foglalkoztatllot
az egészségkárosító kockázatot
elentő, v agy v eszélyes megte.i.rJr.tt.r
aro
mun?uto.ti meny.t között.
A dolgozói kÖrében vesz.ét|t a biológiai ;
kóckázatok J. u prri.t és terhelés jelent,
e zért ki s ma mákn ak
a b ej e l ó nté r' kö r-. ó.; ;;;;;;aú
e z ető z e mé l yre
szab ottan, mrrnkakörönként
ké szíta könnyí teu
-rrr."rz gzésr eutas ítás t.
l8 év alatti munkavállaló.nem foglalkozta

j

s

ffiTr.'ÍJ;véken

5,

Ysé g v é gezheti..

thatő,diákmunia esetén pedig
a ozó i tevéken ysé get
a i atof ne m

uk. con

A gépek kezelés éhezszükséges képesítések
- A géPkezelői-, él azlsYeb kéPesítéstnyujtó
-

tanfolyamok elvégzésea szociális
ellátás területén kezelús hasinált
gép.i..ó ,oniiJr'iun általánosan
nincs! A
legtöbb gópi berendezés m"gret"to
oktatással, b;;;íá.r"l kezelhető.
A jelenlegi gépjármíivek vezete.en.,
Jr*";;r"'öli:';'jogosítvány elegendő
Egyéb képesítést
tanfolyam
|rujto
jogszabáIy"u-,
Yt "i..i{iá, "gy"raiztonsági szaúályzatok,
e. .g|ou
előíráÖk s)7ri-*itevéken}ségek
:,r_19)11l*;
végzése
feltételekéntelőírt,vég.zlttyég
mJ§sr"rrésére irányuiá tunrotyu
m, vizsga,Az ilyen
j e l l e gű fe l adatok
"rrr"e
ella{ásat r..ii o, i"r."-u u,
e
gu iras .,up
j án.
A kezelt géPek használatához akezelési
,lt-uáioi.uui
l"i.ruk
elegendőek .iey u
munkavé gzé s me gkezdé s e el
őtt minden tj re lve iei."Űuntuu
állalőgyakorlati
oktatásban kell hogy részesüljdrn_
Akezelt gépek elsősorban keités:zeti,konyhai,
és mosodai jellegűek.

;i'

21/64, o\dal

6.Aképernyőelőttimunkavégzéskövetelményei:
4 őrábanképernyős eszközhasznáIatát
munkavállaló, aki munkája során minimum
fo glalko ztatható,
ígényti,a, alább i feltéte lek mellett

Az
-

a

_
_
_

össze
avégzéstóránkéntlegalább 10 perces,
a folyamatos képernyő előtti munk
tevékenység- szakÍ:sák .Y"F ,
nem vonható sziinetek - más irány.rr
összeJideje a napi 6 órát és a munkaidő
a kópernyő előtti tényleges munkávégzés

három negyedét nem haladhatja meg,
: ,_:_^__A1^+^n +,,,1t
orvosi vizsgálaton tulmenően,
A munkavállalót a mrrnkakori"alkaláassági
g|ukoral e g é s z s é gÜ gyl orv o s szemé szeti
Iátásv ízs gáI atra ke 11 kü1 d eni a ro
ésizükság izerint el kell látni éleslátást
szakvizsgáIatra utalhatiu .rtir...Észerint,
biztosító szemüveggel,

-Aképernyősmunkahelykialakításánakminimáliskövetelményeitaképernyő
előttimunkavégzés-lni-ati..ge,".ogtigyiésbiztonságikövetelmónyeirőlszóló
rendelet melléklet e tartalmazza,
50 l I9g9 .(XI. 3 ; EüM. sz.
illetőleg a munkavédelmi
_ A munkavédelmi megbi"oti u t o. kázatbecslés_,fizikai
állapotromlást előidéző
és a
ellenőrzései során vizsgá|jia látásromlást
mint murkahelyi kockázatot,
tényezőket, valamint u prrijo* megterhelést,
kell ós az abban foglaltak
biztosító .r.rotiu.g juíatását szabá|yozni
_
Azéleslátást
szerint kell eljárni,

-Amunkavállalókigényeitfelkellmérni|ábtámaszéscsuklótámasztekintetében.
azta munkáltató köteles
,a...r,rrlib." _rrt urauiúri az eszközőket
biztosítani,

"

50/1999(xII.03)EüMrendelet-aképernyőelőttimunkavégzésminimális
alapján:
2§ c bekezdése
egészségügyi és nizionságí követelményei

,,Képernyősmtlnkakör:olyanmttnkakör,amelyamunkgvdllalónapi
képernyős minkahetyen képernyős eszköz
munkaídejéből legalább négy iraro,
végzett munkdt is",
használatát igénylí,icleértve o kipnrrya ítsyaa,ével

lehetséges:
A munkaterületen három egészségikockázat

o
o
.

Látásromlás
Pszichés megterhelés
Fizikai állapotváItozás,
avégzés csak etnber,i hibából okozhat
Fontos tudni: a r.op".n'yo előtti munk
következők lehetnek:
;gé"".ég,k" ckázátot:"E,uk o hibák a
o A munkahely nem megfelelő kialakítása:
o Szem észeti ellenőrzés elmulasztása;

oNemmegfelelőmegvilágításiórtékekéskörülmónyek;

o
o

Munkaközi szünetek be nem
Rossz testhelyzet,

I"artása;

22164. olda]'

ffi,,AzülósazemberitestlegrosszabbheIyzete,,Agörnyedt

o d légző-és emésztőszervek összenyomott
-állapotban vannak;
o d comb.fe_lső részétnyomhatja
u,
urrtaj
o d térd alsó hajlatát a szék nyőmhatja;
o d csigolyák közötti porckorong .gi.ntotlen
nyomásnak van kitéve;
o { kezelő nem tudja megfelelő iaűragu
il nernia
képernyőt.

Emiatt:

.
o
o

Fájni kezd ahát, majd a nyak;
szem káprázni, vibrálni kezd,;
Csökken a sztikséges vérellátás;
A dolgozó egyre idegesebb lesz.
pszichés (mentális)
megierheléi retadatból adódó kihívás
. A tevékenységkiterjedtsége túlzottvagy
o Szab ályozottságból adód ő korlátozottság elégtelen
o Teljesítménykontroll
o kooperáciőlkoimmunikációszükség, lehetősóg,hiány

{

A helytelen ülés a porckorong egyoldalú
terhelós ét, ezáltalidő előtti károsodását
okozza. 25 -3 0 éves korban iúia'iatulhat
a g.rin.uántu1;-,
A képernyő előtti munkavég zésnél
a Á. nr.t.tO Urar ! Elvárható,
hogy a számitőgépethasznítő rra;ianjó
"^lyolriontos
munkahely
í:
alkotóelemeit Összhan gbahozni."Ez
teszileheiove uirirrorrvrug hibamentes, jó
közérzet mellett
így '
alakul ki belső feszültség, korai
"éF::.t:munkát,' aJ nem
fáradtságérzet, testi
flíjdalorn.
Képernyős munkakör alkotóelemei
Munkaszók, Lábtámasz
Munkasík és munkaasztal

Fúúgy.r.

o
.
.

Képernyő, billentyűzet, egét, irattartó
a he lyi s é gben
1ttikrci z ő d,é s kiküs zöb

-.rr,,|l1 i;!ffu'

ö l é se,

munkahe l y

A szék
A szék és asztal a két leglfontosabb munkahelyí
bútor, de a szék afontosabb, mert
közvetlenül éríntkezik űesrul,
megi-atározza a testtartóst
A munkaszék akkorjó,

Az

alső

ha:

közel fiiggőlegesen helyezkednek
'ábszárakkényelmesen,
kényelmesen megtámaszkodnak
a padlón vagy a
iuoruí^lr2lpak

J,,
o
o
.

d gerincoszlop - oldalről nézve- enyhén
ívelt és kissé előre dőlt,
{ combok közel vízszintesek,

a használő lazán leengedett
felkarja fi,iggőleges,
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r,Ji"§"il.<
azalkar pedig vízszintes helyzetben
:\T^2,?:"
aháttámla magassága,
és
A jó széknek kiilön álíÁató azi|őmagassága
a testmozgást, A karfa áilítható
dőlésszöge. Ideális ...tu.n aháttám1alouű

;;;J;"

is az alapkövetelményekközé tartoztk,
kell lennie, A borítóanyag ne
Az ülőfeliiletnek e.'u rratta,ntanat< párnázottnak szék ülése túl mély, akkor az
t rl puha. Ha a
legyen csúszós, b".íár;. t"gy.n
és
"
hátsó'"iá"ia,, ami akadályozza a vérkeringést,
combok
a
nyomja
pereme
elülső
zsibbadást, görcsöket okoz,
A lábtámaszra akkor van szükség:

oHaatalpanemállíthatómagasságúmunkaasztalhasználatakor,-a
_ nem fekszik fel
Telső [ábszár mellett

széken ui"rrlritJ..n^"rr",.ry.rkedő

teljesenapaclozatra,lábtámaszhasználataszüksóges.Alábtámasz
legalább35x45cmfelületű,az:ért,hogyalábfejekidőrőlidőreúj
áttiírutó formában kialakítani,
helyzetbe kerülhessenek. Célsz..u

Az asztal

E,gy képernyős dolg ozőra
alaptertilet sziiksé ges,

az

3,5 m2
aszta'|al és székkel egytitt kb,
a

irőgépasztal,
Kóp.rnrá, #unkához alkalmatlan a hagyományos
gy
;ffi;;i;iri.,ű, ienv. rr. lafko z ott va fénye s bevon
dohány zőa,

.

asztal.

.

atú

"#,

asztal hajlított
Minden, valóban képernyős munkáh ozkészitett

(ívelt),ígyugyanisaképernyősmunkaeszközökaszékkelelfordulva
elérhetők.
o A kópernyős aszta|tész legalább
legyen.

'l2 cmmagas, az írőasztal

80 cm

Képernyő

.Aszímítőgépemberrelérintkezőfelületeiközülaképernyőa
és telj esebbnek
elenített j el annál.folyamatosabb
jelenítik meg,
tiinő, minél nagyobb felbontásban
merőlegesen irányuló
A 20o_os szögben hátraat ",ou képernyőie
tekintet a legjobb,
A képóinyő nem állhat a gépházon,
legfelső betűsor ne
ügyelni kell arra, hogy u"t op"rrryon megjelenő föló,
a szeymagassága
kerülhesse.r-u hori"ontvonai, uugyi.
mozgást, gyors
A felfelé tekintós kedvezdún fejtartást, folesleges
elfáradást eredményez,

:,"iT:||*ro"

me gj

.

.
.

.

.AjelÍényességet(kontrasztésfényerő)aszemnekkellemesmódon,
képernyőn
kell beállítani, hogy a
a megvilágiiar*ur öíszhangban úgy
megerőítetés néktil legyen c,lvasható,

megjelenő ,,áu"g

Billentyűzet

.Gépelésközbenaháromfőelmozdulás:akezekegymáshoz
a kisujj
olcsavarodik
közelednek, a tenyér lefelé rora.rt, és a csukló
billentyűket. Ez az alkar_és
hogy u, .r:iut .ruiatyorun é_rintsék a
j
izomfáj dalmakat okoz,
kéztzmok,' i.ut r.. rúlés ével ár, é s
24164.
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felé,

o

A billentyűzet rnindig a.munkav égző
előtt középen, az asztallap
(billentYŰtartŐ) szélétől beielé
legalább 5-10 cm-es távolságra
legyen. A
billentYŰzet előtt 6-8 cm széles p7ha
alarci
szüksége. u .ruÉló kényelmes
-i,'
al átámas z,tás ár a. (l e gj o b b
iata ge il e i r ö tt;
o d billentyűzet mellettv álto
kell heliet uirto*itu ni az egérnek,
t

Az

.

egészségeskéztartás

,

két, fettétlenül betartandó testtartási
követelmény véd a
látásromlás, valamin t a kar-,
vá-||-, nyak-és
E
o { 20 fokban előrehajtott fej J -- gerincflíjdalmaktól:
' Az egészsóge s kéztirtás. A"z alkar és a csukló legyen vizszintes.
Mun kaeszközök

-

összhangi a

A kéPernYŐ előtt végzettmunka során
a képernyőt, a billenty űzetet és
az jrattartőt
váltakozva ke,l nézni. Emiatt ezeketugy
k.'ri;iírJiy"rni,hogy

cm távolságra legyenek a szemt
ő1.

egyfo rmán 40-60

Azőpti-al. iJí"kág 50 cm.

Elhelyezkedés a helyiségben

-

-

-

Ha van aZ ablakok mellett uugv
elég széles (1-1,5 m) falfelület,
akkor oda
\1r9tt
kell helYezni a képernyőt, a Űalehetőle§;-iO;;-r.
. Az ablakotjő szűrőhatású
sárga, vagy más pasztellszinű
íiiggönnyel vagy reluxával kell takarni.
Ha nincs az ablakokközött.elég
Áay, iugy;-db k;;..ryő van, akkor az ablakok
síkjára merőlegesen^lehet elhefiezni
2k{pemyőt .iipontor, hogy a képernyőkkel
szemben ne legyen fenyt keltő
vagy fenyvi.rruu..ő tárgy,felület,
fényesre
lakkozott ajtó. Ablakkál szemben
soha ne t
képernyőt.
A képernyős munkahelyet úgy céisz9ni
"ly:",rruruel
u rr.i/liö;;"
elhelyezni, hogy a
képernyő merőle ge s e n á.,j oí áz
ablal<t a," -ó i
s ágra l egyen fa 1,
*" fordítva, Biztosítani uriölá \ ? ^távolr.,irZi,i
beszéd_és
LlÍÍi:T:rf||,fj

"Z"ridolgozók
A munkahelyek egymás mögötti sorban
elhelyezése nem ajánlott,

Fontos térkialakítási.feladat a képernyő
környezetének megtervezése.
KéPernYŐs munkahelYen ,',e legyen
csupasz ablak, fenyes ajtó, lakko
zott fa. és
bútor, l akkozott p arkőtta, t ir.,ii',i*
g üui};l iil
i)Lan^pá
s
l ámpa.
i,'
A világos felületek, az ablak ráiv
"
fóny a képernyő felületére
?mesterséges
kerülve, zavarő kontrasztot és
tü"kráződést oűr. pni.t kiküszöbölóse
rendkívül
fontos' Ez tÖrténhe,t a kéPernyo
.'.gr.t.to
a.
semleges
szintl
árnyékolás,u' o:_9:nr,,réfu*á,r"gg't
"rrr.Ü.ráreir.t,
világitsanakaképernyőre.' 99 "y...) is. A világítótestek közvetlenül ne

A hikíöződés a képernyő.előtt dolgo
zőt.érő eqlik legkedvezőtlenebbhatás.
időn belül a szem információ+"ú3ro
Rövid
képess8le ..,i-űn, ezzel jár a
szem
szem kivörásödéi;,lii';;,.m
remegése oka

ffiffiffiffi f.|ffir1,
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-Afi.rggönytúgykellbeállítani,hogyaközvetlenfénysugárneessenráaképernyő
feliiletére.

Aképemyősmunkaegyiklegjelentősebbkockázataaherytelenülkialakított
term3szeies ós mesterséges világítás,
a
ezen kell felismerni, azonosítani
A képerny ő magais e-gy'viragítótest,

flx,"r,fi:

A

képernyős nrunkahelyen.
és halogén izző nemhasználható
brrrkolattal l

műanyag
fénycsövek csak teljes terjedelnrükb",,itit"o"oae,_Áatro
c sekó lyebb fónyerővel
haszná|hatók, a sz oLá, o
megszűr,
",ál
megviú gttás,mel:111a.fúggönyözés
Nólkülözhetetlen
";.;;;;r.tes
300 - 500lux,
A munkaasztalon a szükséges megvilágítás
Úy, mely nem valdt, nem tükröz,

Ideális amerrnyez;;áŰ,;,verőáő

Aképernyőelőttimunkavégzésminimálisegészségügyiésbiztonsági
s a eálio,1! (XIl. 1 1.) ESzCsM
követelményeiről r"áio u űzooz.ryirr.:o.;1
_ 50/1999. (X1_3.) etivr rendeletben (a továbbiakban
rendelettel moaositoit
előtti nunkavégzéshez szükséges
Rendelet.), foglaltak vógrehajtá ráru,.-u-képernyő
és engedéiyezésénekrendjét az
biztosító nruntirr.átiu.g i;é"y'e,ének
éleslátás
alábbiak s zerint szab áIy ozom,

ARendeletésaSzabályzat'hatá|yakiterjedminden:Y:i,a]Tu,nlavé9e.le^mÍő1
_
pontla
(a továbbiakban Mvt.) 87.§ ának9,
szőIő 1993. évi XCIII. iorvény
foglalko ztatottmunkavállalóra, aki

keretében
szerintisze rvezettmunkavégzés
eszközt
orán kereJztül rendszeresen képernyős
napi munkaiaejouoi r.g.raui nogy.
használ a munkáltató alkalma zásában"

oképernyősmunkakör:amelyamunkavállalónapimunkaidejéből
ideértve a

használatát igényeli,
legalább négy órában képernyős ászköz
is,
telp.rnyO filyeléséve! végzett munkát
biztosító szemüveg: a
o kóperniá erotti muikav,é gzéshez.éleslátást
meghatáro zott, a képernyő előtti
szemészeti szakvizsgálat eredrien}.te",

munkavégzéshezszükséges,".*tiu.glencse,ésennekalencséneka
ide nem értve a
keret,
rendeltetóráru hasztáIátához szüksóges
Ánkavógzéstől függetlenül
munkavál IaIő áItala kópernyő előtti

uugy kontaklencsót, illetve a csak
egyóbként is használt szemüveg.i
sz emüve get,
nem diop-triás lénc sét tartalmaző
v é dőróte g g J
"iia,o,t,

-

A munkáltató

26164. o|dal

'során a munkavégzés.egészségi-és biztonsági

feltételeinek ellenőrzése
rendszeresen vizsgálj a a látásromlást
Jtaiaera ftnyezőket lÖ!
is, ós
indokolt esetben megteúi á szükséges
intezúJl..t.','^'v4vr\vl
,
a munkafolya,matok megszervezése
során figyelemmel van arra,
hogy a folyamatos képernya Jtatti
-"ri;;J;;;st óránkónt lega'ább
tízperces - össze n.*uon-h atő
szünetek
,"ákit.ák meg, tová bbá a
előtti tényleges munkavég"e, orr".rtia.;.
uűi ora, Áiabdja
h11"'ru

o
o
o

o

.

a munkáltató
felnréri és meghatározza azokata
munkaköröket, amelyekben a
mun ká l tatónak a do l go zókat kétéven
k e"t to gíuli;as -e gé szs
égü gyi
szakorvosn á1 elv é gzett látásv i z s g
á1 atra r." r L m]J.ri,
a munkáltatői hozzájárulásban részesülőkr
őI nyilvántartást vezet,
a nyilvántartás alapján meghatározza
a téritésjogcímét,
javaslatot tesz a téritésössiegére.

A szemüveg igénylésénekés engedélyezésének
gyakorlatikivitelezése
A kéPernYŐs munkakÖrben dolgozó munkav
állalő részérebiztosítja látásának
foglalkozás-egészségügyi

*'űn
ű

szakJrvosi vizsgá titat.munkakö rt ellátő
munkaváll alőt le galább kétévenk
ént !átásí izs gatatra
oi.
a tep.rnyő s
mu nkakö rb e n d o1 goz ó ma ga
i s kérh e ti htas a^]ii
a^, iJ[aurar.
A képernyős munkakörben dolgozőmunkaváIlaló
köteíes a munkálta tő által
szew ezett vizsgálaton részt venni.
Az orvosi vizsgálat,ot a foglalkozás-egészséeügyi
szolgálatotnyujtó orvos végzi
el, aki indokolt esetben a munkaváltaiot,
miia";r;t;ő:Ánd a további vizsgálatok
s zük s é ge s s é ge s orán
s zemés z eti s, aú ir|, gát^rn
Abban az esetben ,ha aszemészeti
szakvizsgátat alapján a ^,foglalkozás"u
egészségügyi szakorvosok szerint
indokolt, -rnr.allaiu u tepe.nycls
munkakörben dolgozó munkavál'
alő részé.re.1 i.e|.Á|á .roui munkavég
zéshez
megfelelő éleslátást biztosító szemüveg
vásárlásáh oz Áozzqálulást adhat.
Y"*áltl ői hozzáj árulást az kaphat :

ilffiűur:

A

foglalkozás-egészségtigyi szakorvos

igazolása alapján előirt szemüveg
vásárlásához a munkattuto 't
n ,rÁáIyru.ibun *.grr"rj.ozott összegekkel
járu'
hozzá a szabályzatban foglalt 'ito
követelmények teljesítéseesetén.
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7.Magasbanvégzettmunkák.létrákelőírásaí
-Amagasbanlévőmunkahelyenideiglenesenv'égzettmunkáknálhasznált
*unku.,,közökrevonatkozóáltalánoskövetelmények
-Fogalommeghatározás:Mugu,uunlévőmunkahelyenidoiglenesenvégzettállandó
nagyobb magasságbanv,égzett,nem
munka: ata|ajszintjénélr,o.nái.*ól
és ergonómiai
jellegű, ,o"ia,iá.igiartó munka, ahol a biztonsági
körüláény,k n,''' biztosítottak, ezért
követelményeknek megfelelóilunr,ur"rvi
ge s.
gelőző intózke dé s ek me gtétele szüksé
e gye di uoi"iirut^e
- Személyi feltételek:
o 18 év feletti óletkor
i
.lgazoltanérvényesfoglalkozásegészségügyiorVCrSialkalmasság
o Megbízás munkavégzésre
. Megfelelő kezelési- és technológiai ismeretek
o Eredményes részvételmunkavédelmi oktatáson
_

Amagasbanlévőmunkahelyenideiglene§envéglettmunkánálhasznált
követetmények
munkaeszközökre vonatkozó általános

_

ué_geznekmunkát, és
lévő mrrnkahelyeken, ahol ideiglenesen
ui"",agos.ós erg-onómiai feltételeket kielógítő
a munka elvégzósóh", ,"tircág.,
nem 1ehet biztositani, ott olyan
munka_, ;;l;;g_| tarIőzkodásiTerületet
rendelk ezésre bc csátani, amelyek
munkaeszközöket kell a muntavattaló
és biztonságos munkavégzés
megfeleine kaz egész*eg.t n.,.n u|,esz6,yeztető
E
feÁartási}loz s züks é ge s feltéte l ekne k,
köve te lményei me gval ó sítas áho z,
védelemhez képest elsősorban kollektív
kötelezettség teljesító." *orár, u" Lgyéni
műszaki védelmet kell biztosítani,
illetve az odatör,ténő feljutást biztosító
A munkahelyek megközertJsenet módját,
gyakorisága, az áthida'andő
r. garkar;u.áuu ..riort az ígétybevétei
figyelembe vételével
magasságktilönbség es aua[rnitatvárhatóidőtartamának
ke11 megválasztani,

Azokon

_

a magasban

-Biztosítanikellveszélyesetéreameneküléslehetőségétis. a munkaszintre,
_ A *r"k;;;ilre történá r"r:"1art biztosító munkaeszközökről
nem növelheti a lezuhanás

_

_

járószintjére történő átlépés,ós onnan a visszalépés
kockázatát.
megakad áIyoző rendszert kell
Szükség esetén, a munkavállalók lezuhanását
llő
me gaká d áIy oző re n d s z e rek ke
a|kalmazni . A munkav áll al ók lez,,,lhanását
keil kia-lakítani, hogy a magasból történő
szilárdságúak legyeneb e, u"ot ut irgy
sériiléstne okozzanak,
megakadál yorrák,- rletvő,amunkavállalóknak
'ezuhanást
Abbanazesetben,haa*""r.uuogzésitechnológiamiatt'uT"l5u"állalók
átmenetiÉg el}:ell távolítani, helyette
Ienlhanását megakad áIyozőrend-szert
go ldásokat kell alkalmazni.
nater.ony r.:e géízítőbiztons ági me
csak akkor szabad végezni,ha az időjárási
Magasban ideiglen"..n
^.rnliát
és biztonságát nem veszélyeztetik,
feltéteiek a munkavárraro egoszségét
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A létrák hasznáIatára vonatk oző áItalános
előírások:

-

A

\étrát ŰgY kell felállítani, hogy
az ahasználata alattstabil legyen. A hordozható
létráklábait tartós, erős, megfelélő
móretű sriiao.d alaprakell hilyezni
úgy, hogy a
létrafokok uizszintesek legylnek , A
támaszt.i-iit.tu. íiiggesztet tlétrákat_
a
kötéllétrák kivételével eÉsúszas
es kirengo. .rr.n biztosítani kell.
A kétágű,,valamint akétágú,fellépővel e,
lorúttul ellátott létráklábainak
szétcsűszását a használat Óljes idEtartama
ituiulábak alsó részeinek
rÖgzítésével,vagY a szétcsúÁzást
megaka.aaiyár'" elemmel, vagy más
egyenértékű
megoldással kell megakadál yozni.
A munkaszintek megkÖzelítésétlehetővé
tevő létrátűgykell megválasztani és
ellrelYezni, hogY az elegendő magasságban
nyúljon ki az elérerrdő munkaszint
foló, és ezzelle.hetővé Égye a. biJtonsígo.
r.ríp^rt"dást kivéve ,ha a
munkaszintre tÖrténő feliépéshez ,rur..Zg.,
uírán.agot másként valósították

-

meg.

-

A kitolható, az átalakitható, és az egymásba
illesztett (többtagos) létrát úgy
szabad használni, hogy a létraeleme"k.gy;;h;;
képest ne mozdulhassanak

el. A
vontatható létr ákat használatuk el
őtt .
l len b izto sítani ke
l l.
A létrát csak ÚgY lelret használni,.hogy
t.pr*r."dás és abizíonságos állás
lehetősége mindenkor biztosított
legyen." Amennyib en alétrárateherrel
kell
felmenni, .1.n",-..kollátozhatjaa kapaszkodás
leÉetőségét.
A létrákon történő teher száliitásakor figy.i;;;;
kell venni a létra
terhelhetőségét,
A létrán terhet mozgatni csak külön utasítással,
és fokozott biztonsági
i ntézkedé s se l (több
munkaváll aló, le e sé s . r r."i'
áItatő által
me ghatáro zott biztons ági intézk.áe.;
l.h. t E;;;lr,err.É JjJ.t
aa
un u
munkavállalók csak a munkához,szükséges
kéziszers zámotvihetik fel alétrán.
A létrákatmunkavógzésre csak akkor bűth,a;;;álni,
ha:
A munkavállalő által magával vitt szerszámok,
anyagok nem haladják
mega5kgtömeget.

É;riliil;

uJÁ"Ü;:ÖffiXi

-

ffi

o

o

o
o
,
,
o
o
o

Nem visz magával a munkavállaló
olyan tárgyat,melynek felülete
nagyobb, mint 0,5 m2.
Nem hasznáI olyan tárgyakat,melyek
veszélytokozhatnak a
tevékenységnél.
A tevékenységnem vezet a !étra felbillenés
éhez.
A dolgozó mindkétlába egy létrafokon
hel}ezkedik el.
teherbíró felületen áll, ;sú'szás vagy
besüppedés ellen
*#j:?r;irr"""r,

Munkavállaló megfelelő csúszásgátló
talpú védőcipőt visel.
A munkavállalónak joga van megtagadni

a munkavé gzést,ha azutasítás
végrehajtása életét,egószségét,
más személyek életét,egés-zség'J.rio|.eg?i-r|"uery"rteti, és kölJessége, ha
ét vigyT.rti epreg
veszélyeztetnéa
munkavégzéssel.

ű

Az utasításból adódó feladatok elvégzéséért
éslvagy elvégeztetéséért_

amennyiben az adott előírás esetében
a felelős személy nem került
meghatározásra - a munkát elrendelő
u r"r.Á.
Alétrákat tilos olY módon használni,t
ogy
biztosított a stabilitás!

"-b".i"ior.r
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Atámasztólétráktovábbimunkavédelmikövetelményei:

-AtámasztőIétravégelegalábblm-relnyuljonakilépőszintfolé,éshossza

legfeljebb 6 m legyen
támasztőlétrát,6 m hosszúság folött
Könnyűfémből kZsztilt, minősített (kitolható)
a megfelelőséget tanúsítja,vagy
is lehet hasznáIni,ha a gyártő, Vagy forga|maző
tanúsíttatja.
35C mm_nél nagyobb, a
A támaszíőlétrák fokainak egymástól való távolsága
kisebb ne legyen,
létrapofák belmórete pedig 400 mm-nól
A támasztőIétrán tartósan munkát végezninem szabad,
asztalra stb, téve
Tilos alétrátbármivel is meghoss zaűbitani,vagy aztdobogóra,

_
_
_

használni!
kell, Nem szabad
A 1ótra áliapo táthasztáIatbavótel előtt mindig ellenőrizni
vetémedett, hiányos stb,) valamelyik
használni urt, u^Jíitia, 1..p.at, torott,
rögtö nzőtt,vagy amelyen a létraszárak
foka forog ,Iaza, a szárakösszekapcsolása
széttolódtak.
is,.hogl,annak lábai megfelelően
A létra haszn á|ata előttmeg kell győződntarról

_
_

felfekszenek-eafelállításifelületre'kellőenstabil-e?
a talajon, alsó fokával
A létra mindegyik lábának egyfbrÁan tett támaszkodnia talajon megfelelŐen
g"rendánlialpfán stb. Laza,süppedtrs

_
_
_
_
_
_
_

nem támas ,uo'át,ut
lótrasz árakbiztonságos elhelyezéséhez
stabil, elmozdulá. .'íl.n rőgzitett,és a
ha sználni,
me gfáte tő méretúa|átétte| szabad
övezetében, Ha
árgi
fui. ajtó stb.) veszélyessógi
A lótra nem állítható fel mozgó
hogy a mozgó tárgy veszéIyt,
ez elkerülhetetlen, akkor gondoskűnikell"arról,
balesetet ne okozhasson,
is, hogy a t,első támaszték is
A létra felállí iir-Áatgondoskodni kell arról
vagY
Á r.to támasztéknem lehet instabil, frissen festett'
biztonságo.
stb,
jeges fal, ablariúveg ós keret, nembezárt ajtó, ereszcsa;orna
avizszinteshez képest,
A létra felállításkori hajlásszög e 70_75 fok legyen
szerkezet stb,) az
A támasztőIé,* iatr ógzíte;i kell (kötözés,-beakaszó
kell me gakadály 9zn|
eibillenés, ingá ;it.;, aűl pedig az e|csíszást
felmenni, mindig csak fokról
A |étrára*i":ti;;;á|, ulátfa ieirfordulva kell
Felmászás közben a kezünket,vagy a
fokra haladvu,árunao kapaszkodás mellett,
a lábrrnkat,
fejtink felett lávő dolgokatnézzik)ne
tartózkodhat,
ember
A létrán egyszeíTe
"ák,gy táÁszkodni, úgy hogy testünk tömegközépponda

_

lő;.

Munka közben alétránakkell
szorosan a |étra mellett legyen,
kell elhelyezni,
Munka után a létrát akrjelölt tárolóhelyen
festékkel befesteni,

A

falétrát nem szabad

Akettőslétra(kétágúlétra)továbbimunkavédelmikövetelrnényei:

_
-

A kétágú létrákon _

_ mindkét ágon rögzített és
a szétcsúszás megak adályozására

tötőelemet kell alkalmazni,
az igenyue;éielénekme gfelelően méótezett
A tétagtr létra hossza legfeljebb 5 m lehet,
30/64. oldal

-

A kétágú\éttát támas.ztŐlétraként,,

vagy áI\ványelemenként, illetve
munkaszint
építésérefelhasználni nem lehet.
FÜggőfolYosón-, erkélYen stb
kétágúlétrárőIcsak akkor szabad,dolgozni,
létrán állő dolgoző kizuhanás
ha a
ellen biztositva van.
Használatba vétel előtt
- támasrii létránátteirtaton tul - ellenő rizni ketl azt is,
hogY rendben Van e csuklópánt
és az összekötő csapszeg
illetve a kötőelme
(s zétc sú szás t me
s,a|ad;í ly o zó lárr-, v agy h e ve d er).
A kettőslétra egYik ágárÓIu,nariÉu
áúenni utá,rutetején átmászvanem
szabad.
A mrrnkavégzés során avonatkozó jogszabály"i-;;;"ányok,
utasítások
és
szab ály zatok e lőírásait b e
ke l l tartani.- Az. r oí.i e.
szliks e g" s e gyé ni
védőeszközöket a vonatkoző
szabályzat szerint r..li ujra.ítani,
s azokhasználatát
(viselését)a munkát elrendelő
káu.t.tj. rn.g.
A létra mindegYik lábának egyro.maok
eI Ámaszkodnia a talajon,alsó fokával
nem támaszkodhaí gerendán,
ialpfan stb..Laz.a,.tipp.Jo. talajon
megfelelően
stabil, elmozdulás el]9n rös z'iteti,Js
a szétny ttott téiraszárakbiztonságos
e lhe lyezé s éhez megfe
l e l ő áére tri uiatértd
szab ad, hasznáIni.

A munkavédetmi szolgáltatő felévente
ellenőrzés keretében vizsgáljon
felül
minden létrát és fellépőt és annak
tényétaor.u..nia|ái

8.

Takarítás - tisztítás

-

-

Tisztitásra, feÚŐtlenítésre kizárőIag
az.országos Tisztiftíorvosi Hiva
tal által
minősített, engedélYezett tisztítő-,Értőtlenito-szeret<
használhatók fel.
A tisztitŐ-, fertőtlenítő szereket eredeti .ro.ugol-al
an, felirattal ellátva,t<tilön
_helyiségben (fiilkében) ke1l tárolni.
előtt meg kell győződni arról,
hogy repedés nincs-e a
,YJ:f,fj;lffiri:Tí:rm
Csak olYan nYilászárő tisztítását
szabad,megkezdeni, amelyek
csuklópándai és
üvegfelülete megfelelően épek.

['ifrl,T;',fr:HÍ"l'Jiffi íbelsejóbőlcsakakkortisztithatő,haazkihajolás

AmennYiben a helYiségből nem lehet,azüvegfelületet
megtisz titani,akkor a
munkát végző személyt munkaövvel
kell
;;átyet
a helyiség belsejében
oly módon kell.rögziténi, hogy az
esetleg "llái"i,
kizuhani személy súlyát a rögzités
b iztos an vi s eln i. tudj
a é s így 6'á c sato lt m.i"t""r".ll jirr.'
ki a p árkányra.
rögzíth ető azautit keretéhez vagy
összekötő
J:[TJ':thevederzett<ateuetenem
A nyilászárő tis,ztitásátcsak megfelelő kétágú,
többcélú- , vagypódiumlétra,
illetve felléPőről.s zabad vegezii.ar"touuiEt'Űi;;i urrtalból, székbő.,,ád,ábőt
összeál l íto tt állv ányról a minkavégzé
s ti l os !
A tisztitási műveletek során husrnitt_ti.:ztitőpalackokb
ől eltávozőpermet szembe,
lógutakba ne kerÜljÖn, E
Palackokat hősugá.rar""r. r.itett helyen tárolni
tilos!
Kétrétegű,egYesít elt.s7átnvú vagy
kétrétJsűtirr;iio-.)a.nyu, ablakok
tisztításakor
a szüks é g szerinti alátámaiztásróT
gondosko dni ke l 1.
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a vertilátor csatlakozó
Szellőzőkkel ellátott ablakok tisztitásátmegelőzően
a ventilátor
dr;;;;áti iti^r9ól ki kell húzni és a munkát csak
villásdugóját
gke z,Jeni,
"
é se, rrtán szab aő me
lap átkerék ror gas Í,,at b e fejóződ
berendezósekról a tisztítő_, illetve
A tisztító_ és fertátlenítő szerekkel kezelt
mosni,
iertőtlenítőszereket bő vízzel le kell
gyűjtésere zárhatő, könnyen
A takarítás során ilt.tt.r.tt hulladók és szemét

tisztíthatóésfertőtleníthetőanyagbólkészültgyirjtőedónyt,vagyegyszef
után
,".Á.,.. ,"ratoit.tt t uúnarni. Az edényeket kiürítés
használato. ,ruuái}-o.

tisztítaniésfertőtlenítenikell.A,"erve,ésszervetlenhulladékotelkülönítvekell

_

tárolni.
érőt - amenrryiben Van - tendszeresen
Kávéfőzőüzemeltetése közben a nyomásm
az előirt szintet, vagy azt meghaladja,
ellenőrizni kell. Ha a vizállásrr".r, e,i e\
meghaladj a, a géPet ki kell
továbbá, ha a nyomás órtékhat ára amegengedettet
kapcsolni.
ellenőrizni kell, A
A káv éfőző biztonsági szelepet frrvatással rendszeresen
kell,kí sórni,
nvo.nar-erő j elzéséifolyamatosan fi gyelemmel
szabad,ha akezelő űgy
A kávéfő ,a garrr"Í"pet megnyitni csál akkor
gőz sérülóst nem okozhat.
helyezkedett er, nogi-a hirtjen kitóduló
üzemű berendezéseket csak erre
Mikrohullámú sütőt, hűrtőt, gáz ésvillamós
A készüléke n átalakitást végezni tilos!
speciálisan kikd;;; ."ur."áu.r:*itrrut.
útmutatóban meghatározottakat
Tisztításukk or ikeze1ési és/vagy használati

_
_

figyelembe kell venni
használni,
poharak, porcelánok és egyéb üvegtárgyakszállitásáratá|cákatkell
hogy törést, csorbulást ne
Tisztitárut _ ,""r"g.á"[,*anrigyűikell
,.p.dt, csclrba darabokat tilos
okozzunk, mert az-balesetveszély.J. rorOtt,
selej tezni ke 11,
has ználni, azokathal adéktal anul

megfelelően kell vezetni,
A takarítási naplókat, íveket a HACCP előírásainak
dokumentálni

g.

A nemd ohányzók védelme
o
.
_

használni:
Nem szabad dohányozni és nyílt lángot
okozhat;
Ott, ahoi. az tizet,vagy robbanást
ott, ahol tiltják (pl.: felirattal),
dohányozhatnak,
-'i..tit.,.r,
Azépület terüieibn kizárő|aga gondozottak

Látogatók ós munkavállalók

u

kívül kijelölt dohányzó

helyen

dohányozhatnak.
Dohányzóhely nem jelölhető ki:
o Hz e|őzőekben felsorolt helyeken;
o épületben,
nyí|ászárók 5 méteres körzetében,

.

helyi meghatározásáért a törvényi kereteken
dohányzással kapcsolatos szabályok
á, in{e,^ényvezető, íelzárkőzási ágazata
belü1 és a feladatok végrehaj tásáért
,iev u, á|ta!-a ezze| megbizolt személy
esetében a fe|zárkőzást ágazatvezető,
feleiős.
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10. Munkaköri kockázatértékelés
-

-

A mr-rnkáltató köteles minőségileg, illetve
mennyiségileg értékelnia
munkavállalók egészségét,és bizionsá gat
verzeíyér[toto.t ázatokat,különös
tekintettel az alkalmazott munkaeszköiökre,
u.*rJü", anyagokra és
a munk avállalókat órő terhále..k.Í
valamiit a munkahelyek
fÍllitrffi:re,

Az értékelésalaPjánolYan megelőzőintézkedéseket
biztositjáka munkaköriitrrrenyit javulását,beeptirner. szükséges hozni, amelyek
a munkáltató valamennyi
irányítási szintj én végzett tevékenysegbe.
A kock ázatértékeléselv é gzé.. .untú

iztonságiés munka-egószségügyi
szaktevékenységnek min8sül.
A kockázatértékelésta kémiai biztonság és
a biológ iaikockázatok teniletén
a
ktilön jogszabályban foglaltak szerint
tlrr .ruJg.rrT-'
A munkáltató akockázátértékelést, és megelőiőintézkedóseket
első alkalommal
"m.
l e gkó s Őbb a munkáltató_
tevékeny. á genek
kor, aztkö vetően indokolt
esetben köteles,9.91 kívtil elvég""ni
é, azt iaroméi ente felülvizsgálni.
Indokolt esetnek kell tekinteni kitonosen
a kocká zatok(munkakör ülmények,
az
alkalmazott te chnol ó g ia.,,v e szély
es anya g, ké szítmény,munkae szköz,
munkavégzés helye, módja) lényeges
megváltozását, íIetőleg új technológia,
veszélYes anYag, munkaeszköz, ÁnkaszőrvezésÚ.uer.te.o
t, alka7mazását. Soron
kívül kell elvégezni,illetve felílvizsgálni
a kocká zatéttékelést,ha akockázatok
lényeges megváltozásávalmunkabalJ..t,
rotárottffi ziciő,illetve foglalkozási
megbetegedés hozható összefiiggésbe.
A munkavédelmi hatósági elleriő"rzés során
a munkáltatónak kell bizony itania
a
t^ev$envsÓs megkezdésének tényét,
időpontj át.
AzBurőPai Unióban és Így tvtugyu.o.r
rigoiis, a munk avállatőkmunkahelyi
egészségétés biztonsá gáí akocűza..kertot
etóson J, t.r.torén alapuló
megkÖzelítéssegítségévelvédik.
A hatékony rnrnt uh.1 yi kockázatértékelés
elvégzése érdekében az összes érintettnek
meg kell értenie:

gk;il;

.
.
.
,

-ajogikereteket;

- a fogalrnakat;

- akockázatok értékeléséneka folyamatát;
- a folyamatbanrésztvevő fő
szeróplők káckázatértékelésben
betöltött szerepét.
Akockázatértékelésteszi lehetővé
a munk áltatők számára,hogy
megtegyék a
biztonságának és egószségének
biztosításához szükséges
iltxHlialók

Az intézkedésekközé tartozik:
. - A munkahelyi kocká zatok megelőzése.
. - A munkav állalők tájékoztatasá
es képzése.
o - A szükséges intézkedések végrehajtás
(személyek) és
. az eszközök

át-s-zolgáIő szervezet

biztosítása.
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_ A kockázatértókeiés eredmónyeként a munkáltató
következők dokumen táIása, ellenőrzése

felelőssóge legalább a

:

odkockázatértókelésidőpontja,helyeéstárgya, _
azonosító adatai

o

&zérükeléstvégző szakember

a

kerüljön feltüntetésre a
kockázatértékelésenne csak a neve szerepeljen,
ge, c íme
nt lm száma, e érh e t ő s é
v é gzettsé géíigazo|ő dokume
o r-veszélyek azonosítása
o d veszéIyeztetettek azonosítás a, az érintettel: száma; a munkakörök
1

meghatározása
o &kockázatot súlyosbítótényezők;

odkockázatokminőségi,iiletőlegmennyiségiértékelése,afennálló
a

megállapítása, hogy
helyzettel uuto orrr.vetés álapján ann1\
vrlnatkozó szabályoknak,
körülmónyek megfelelnek " u *unt,uvédelemre
ala;sonY szinten tartása,
illetve biztosított-e a kocká zatokmegfelelően
o drrtit .og.. megelőző intézked?s ek, ahatáridő és a felelősök

megjelölése
t_.:_.^+1,^_A iAAt
oAkockázatértékeléselkószítósénektervezettkövetkezőidőpontla
abban
kockázatértékelésidőpontja, adatai. Az
o AZ
és negatív
pozíliv
"|d,a
intézkedések,
meghatáro zott tntézkedésitervre teti
eredmények

_ A kockázatértékelésdokumentu mát amunkáltató köteles a külön jogszabályban
- foglaltak srerini, de legalább | éyig megőrizni a\ejáraíután,és ezze,I egyidejírleg
_ A kockázatértékelésifeladatok ewZgzeíemunkabizlonsági
kockázatértékelé s
munkae

_

gé s" se

gii;yi szaktevékenys Ígnek -,l9.,:1, .A
foglalt
biztonság Íerü"letén a külön jogszabálYban

elvégzéseko. uiíáiui
szeipontokat is figyelembe kell venni,
megállapításait figyelembe
A munkáltató akockázatertékeléslkövetően, annak

vóve,afekártkockázatokkezelésesoránhatározzamegavédekezós
egyé+ védelem módozatait, illetve
leghatékonvuuu *áa:át, a kolleú, műszaki
gii gyi me ge l őzé si intézke dé s eket,
az a|kalmazandő szervezé si é s e gé sz sé

A kockázat fogalma

_
_
_
_
_

és aveszé|y (angolul: hazard)
A gyakorlatban sokszor akockázaí(angolul: risk)
A kettő azonbankét egymástól
fogalmakat időnkónt szinoni_ur.e"irruázná|ják.
eltérő fogalom,
munkafolyamat,
AzMvt. szerint veszélyes az alétesiímény,munkaeszköz,
ié*iui kórcki tényezőkexpozíciójával
technológia (beleértv e aftzkai,biológiai,
egészsége, testi épsége
járó tevókenységeket is), amelynél a Áunkavállalók
1ehet kitéve,
..gr"r.iá rrÉd.É*htányában.t tyo. károsító hatásnak azzal összefirggésben
során vagy
AzMvt. szerint veszélyíbrrás a Áunkavégzós
vagy a munkavógzés
jelentkező minden olyán tényező,amely a munkátvégző
vagy ártalmat jelent,
hatókörében tartózkodó szeÁélyre veszólyt
aZaZ akáros hatás
A kockázatviszont aveszéIyÁegvalósulásának, lehe
t értelm ezni ŰgY , mint az
bekövetkezésének a valőszínűrág! a kockázatot
értékelés,megelőzés és kezelés

34164.

oldal

-

egységét, de ÚgYis, mint
a ualószínűség,, veszéIyforrás,
ós elfogadhatóság
egymással összefiiggő rendszerét
i.. aioJa zat annakaz vagy nagy esélYe' hogY valaki á veszély
-iuu
Ennek
-.gri.,irrr.r.
megfelelőe
n azMvt.
szeri n t ko ckázat a v e szélYhrty
r"Á
Í.árur e, v a gy aze gé szsé gkáro
s o d ás
valószínűségének és súlyos
"nsá §anategyuttes
hatása.

tiii

A kockázatértékelésfogalma

A

A kockázatértékelésfogalmá t azMvt,nem
adja

meg. A kialakult és szakmai
kÖrÖkb en el fo gadott érá
hezé s szerint a ko cÉálzateier..
ú, r'rnilnkahelyi
v e szély,ekb.ol fakadó p
o tenciál i s . gi;;;é gi
u irton. a g

;i
i ko ckázatok
azonosításának és értékelésén.t
."r"ri"fr"á
A kockázatértékeléstehát a munkavégzes
összes szempon tjánakrendszerszerű
vizs gálatát i l letől eg átteki nté
sót j e l err"ti, neu.r.r"..n azt,
ho gy :
rni okozhat sérÜléslvagY kárt,ngyetemue-uju.,
hogy mindein iehetséges veszélyt
(pl.: a munkamód"rrriágya

gyaiorlat is);
u
e. hu
akkor; milyen megelőző
" '"Í)aY.[,
vagy védőintézkedések
"r'Á"^,lehetséges,
teheiők a kockázatot
t.rete,e érdekében,
kikÜszÖbÖIhetőek-

ko ckázatértékeléscéIj a

-

A kockázatértékeléscélja,|9§v u megelőzés
a nem kívánatos események
bekövetkezé sének
gáIruaa|y oraru E áátÖ;,
^" illetcíleg
A kockázatértékelésnek,
az aztkö;;á megelőzőintézkedóseknek
tehát
esetben lehet a
i),iogy
a
fennállő
kociázatok
teljes
i'uf,,Jil"o'n
"ur,* "tllu

-ina,i,,ll,ii'"-rTr*r"fi

-

r;rn:ffi

í,_Tffi *iiít"',i.iáraa,l,

eredménYekóPPen u f.nn-u.á
dő kockázaÁt .ir"g"ahutó
A kockázatértékeléstovábbi célja
-;;;;úek legyenek.
ebbe"l,
n
az,hogya
nem elkenilhető
veszélYeket értókelje, és a műszáki
fejiődés "*ru.
..Ia.eny.
it
alÉalmazva,
az
elfogadható mórtékű kockázatokat
is ásökkerltse, illetőleg megszüntesse.

A kockázatértékelésfolyamata

-

A kockázatértékelés folYamata,nem
más, mint gondos
annak,

és szakszerííáttekintése
hogy az adott múnkahelyen:
mi károsíthatj a, mi veszélyezteihetia
munkavállalókat;
milYen megelőző intézkeáések
szüksóge;;k;h"r, hogy meg lelressen
m un kabaI e.."t9|.t, a
előzni a
foglal koza. l *"g6"t"g"á j."r."'.
A kockázatértékelésfo|yamataa
muúavélrJ,to.,irményeinek, a
munkakÖrn Y ezet ki al akitásának
ol yan .l
;;don tontnő áii.iinrere, ame ly
keretében akockázatértékelést
vé§ző.o.ru u..J azokata lehetosJgeket,
a munkavé gzé s s e l ö s sze íii
amelyek
ggé sb en" valamiiv.n
ilr-ab an a rnunkav;l lal ók
biztonság át íJszélyeztethetiÉ
s?,,,ite., vagy egészségkárosodást
:fl::ffi,ill:s

";;

-

A kockázatértékelési folYamat során
az összes veszéIytegyszene
kell értékelni.
Ennek oka egYrés't
a r.tironu,izó

_u?,hogy
külön_ktilön történő
értékeléseesetén nehézfon'iossagi
"..r.rr.t
sorrendet
me§áIapita.ni és emellett időt,
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vosztesógetéspluszkiadástokozópárhuzamosságokis|!yl!tre:T"oAmásik
szerepelhet,
iJt .lottercn is gyakran tö,rb tényező
Szempont az,hogya balesetek
a foglalkozás_egészségügyi

_ A kockázaté,rtékelést u .unmtánsági,"uk,Ábe,

éPÜletek'
szakember,amunkáltatóés"-""r.ar..,,őá|talmeghatárczottésmegbízott
ráro személffiőzös egYeztetésével,
uirtotáb^un
megfeleiái"r*.a.ior<
toóu zatérté1_<e|éshez szüksé ge s

[;J*i. a,
munkaterületek bej árás áv al k;11
megadni,
adatokat a munkáliató köteles

A kockázatértékeléselemei
A veszélyek azonosítása,

munkaeszköz)

hnológia,
- A vizsgálattárgyához (p1,: egyólytlétesítmény,,tec
sztmb a kell vennt,
sz
o1ó áó uul"umennyi ve
kap
_ Azállapoti jellemzők e. u ,.rrá.ttetósszerű has)|náIat,a normá1
cs

fisvelemm;ifi:

];ffi L

ro,, u,,'utokra

(p

1.

: karb a

(p1. : i dónyj el le

:"'"'luiljx'/;körülményekre

üzemmenet mellett

ntartás, takar ítás,
_
gű haszná lat, szeméIyi é é s

járműforgalom);

o

dÁnkafeladatra (p1,: állandó, eseti);
oo,személyi,."..u.,o.itényezőkre(pl.:gyakorlottság'elégséges

1ótszám);

-

o

is,
dváratlan(de életszerű) eseményekre

Veszél*'ffi$'j;bályi

követelményektől való eltéres;

odgyártőiésmunkáltatóiutasításoktólvalóeltérés;

o

d

jelenlegi állásából ismert
tapaszta|atbói; technikai színvonal

fennállása,
v eszéIy eitetés lehetősé gének

_

A veszélyek számbavéte|éhezsegítsógül

a
szolgáló lehetséges információforrások

következők lehetnek:
mrrnkafolyamatok,
o A rrrr-iál^rtárgyának(munkatevékenység,
s zemrevéte le z é s e,
technoló giáű munk Íészközők)
o A *u,,ku-ódszerek közvetlen megfigyelése,
szabványok áttekintése,
o A uo"utt,o"O jogszabályok,(ir"^:l!.1i:i_,
kezelósi_, karbantartási_ ós
o A gyartaidokuáent á"r,ő
ány ozása,
felhas)nál ói kéziköny,e k) tanulm
te chnoló gi"i ri", itas ok,

oMunkáltatóiszabáIyzatokéseljárásitrtasításokáttekintése.
képviselők
o Munkavállalók (gépkezelőt<, sú.; és a m,lnkavédelmi
tapaszta|atai, észr evétele i,

oMunkabalesetek'afoglalkozásimegbetegedósek'arendkívüli
emónyek kiv izs gáIás i dokumentumai,
o A szakmai tápasztalatcserék eredményei,

e s

.Szakirodalom,szakmaiadatbázisokáttekintóse.
oSzakértők,szolgáltatók,f.lülui,sgálókznyagai,jegyzőkönyvei

.

rur.gléuőműszeresmérósekjegyzőköny,,zei,
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-

A veszélyek számos tényezőbőladódhatna
k, ezért akockázatértékelés
során
fe l e lő s s é gi ko,eb.
furtoző ;;i;;;ryi vonatkoz

illi}:#:
. a munkaeszközöket;
. a munkahelyet és körny
. a fizikai tényezőket

ő

a

tény
ezőtfi gyel e mbe

ezetét

biológiai tényezőket;
"
a fiziolőgiai-, iclegrendszeri- és pszichés
tényezőket;
a veszélyes anyagokat;
a munkakörnyeze,tet (.k!!^u,
Szennyezett munkahelyi levegő,
stb.);
az egyéb tényezőket (eljárásokhiáÁya
vagy
hiánvossága,
oktatás
hiánya vagy nem megfeleld r'J;.h"j;;;)

:
.
,
.

A veszélye ztetettek azonosítása

fJ:i:Íil:i:ffiÍ,:zonosítása

o

során két tényezőt kell a kockázatértékelőnek

- azokat a személyeket, akik
et a veszélvek fenyegetnek,
valamint
azt, hogy
- rnilYen mértékbenvannak
ezek aszemélyek a veszélynek
kitéve.
A veszélYeztetettek azonosítása során
természetesen íigyelemmel kel1
lenni az
eseti helyzeteknél jelenlévőkre
(pl. a karbant*iart vagy a javitást
végző
munkavállalők, a tanulók, atátigatők,
A gYakorlati taP asztalatok szeririt,
^;;;i;;l"tást igénybe vevők, stb.).
rreq
"rÍÁszemélyek lehetnek:
ake,zelő személy (góp, "technológia,
stb.),
.- a környezetben szokásosan
,'uniá' végzőmunkavállalók;
- az űj, illetőleg ideiglenes
alkalmazású mrrnkavállalók.
- a győgyszeres kezel és alatt
álló munk avállalók;

o

-

]
,
o
.
.
,

-aszenvedólybetegmunkavállalók;
- a külső munkahelyena járőkelőki
- akörnyezetben eseti jeileggel
munkat végző személyek
(pl.karban
tartő);

-

akőrnyezetben eseti jelleggel jelen
lévő személyek (pl. látogatók,
a mu nka v3 gz e J í utáko.J b
n tartő zkod ők v é d e lme i s
i,,Jj:i:5], r:ití:,
"
. - a szolgáltatők;
o - akülső rnunkavállalók.
A veszélyeztetettek körében külön is
figyelemmel kell lenni azMvt.
meghatározott,,sérülékeny csoport"'"Óái*
l.,,igymint:
. -amegváltozottmunkaképességűekr;;
. - a fiatalkorúakra;
. - az időskorűakra;
. -aterhesnőkre;
. - a nemrégen szült nőkre;
. - az anyatejet adó nőkre;
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- a szoptatós anyákra,

értékelése
A kockázatok minőségi vagy mennyiségi

_ A kockázatértékelés során _ a feltárt
-#§fr-T"*ffi

veszéiyek alapján és a veszélyeztetettek

lőnekiisztázltakellakockázat

;!Tr*,iffi

.-bekövetkezésénekavalászinűségét,megalapoz'vae,zzela
munkáltató i
a kockáz att""áto *,ó v onatkozó
me ge 1őzé si intó zke de..r.ri
döntéseket,

_

A

u

u-

"].#ff ::S;,T:iffiiifi í"#,]j; í ::fi J;T _.eI|,.é g",n i A
upu.u,1l!i",etÉt,uultűe,terekkelnemvagycsaknehezen

"."

|,

vizsgá

1

at

szélyek feltár ísár a
l\zértékelésaveszéiyésaveszé|yeztetettekazorosításautánazértéke|ő
a ntunkavédelmi és
szubjektív megítélésjn,.rur._ul §yakor'atán,
al apui,
ko ciázatértei<álé s i tap aszta|atán

me ghatáro zhatő ve

o-mennyíségijellegű'amitnem.mindenesetbenkellelvégezni,csak
vagy modellezési

szüksóges a mérési
akkor, ha a kocká
^rárrlTr,"íeshez
alapon történő számszerúsítés,
a
akkor, ha a jogszabályok vagy
Mennyiségi órtókelér; k;il alka|mazni
meg és a ve szélyeztetésmértéke
szabványok határértér.ái arrupitanak
e g, ha az
i* l any.?F kiú oc s átás a), illetőlmegbízhatőságára
mérhető (pL zaj
" ",gá-,áorter.ere,"ilÉtve ,gy "ná,", er
elfogadha tő kockázai,
es Jitzsgált rendszer kockázati
számszerűsített adat ári ..na.rr.ezésre
elj áiással me ghat ár ozhatő
valószínűsé ge valamiiyen ve szélyelemzési

-Akockázatértékeléssoránafeltáttveszélyalapjánkellmeghatároznia
kockázatot'amimindigakaroshatássúlyosságaésabekövetkezós

_

/ .L1_^1L^AI^^_ ^L1o
valószínűségének akombinációja,
cé]tszerű a
értékeléséhez
A kockázatok minőségi, iii.r,ir.i mennyisé€i ítani,
ató kate g óri ákat fe 1á1
g v ot*r utÚ, an hasznáIh
1

Akockázatértékelésrészétképeziazintézkedésiterv,amelypontos
és
ieladatoi<ról, azok sürgősségéről
meghatáro zást tarta|^urrőna szükséges
határidej éről, felelőséről!

11.

stressz
Munkáltató felelőssége a munkahelyi

megelőzésében
-Amunkahelyistressztnemzetközi,európaiésnemzetiszintekenismind
jelenik
gondot okozó kórdéskónt

_
_
_

munkáltatók, mind a m.rrrkuuáll al6kszamara
bármely rnunkahelyet és bármely
meg. A stressz potenciális"rü.i"ivasohat
tevékenységi
munkálta tő létszflÁ:néretére,a
munkavállalót, tekintet nélktii a
;úy a munkaviszony formájára, A gyakorlatban
területre vagy amunkaszer"&;,
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-

-

-

-

azonban ez nem szüksógesképpen
érint minden munkahelyet és minden
munkavállalót, csak azokata Árrnkahelyeket
és munkav átlalőkatérinti, amelyek
veszélyesnek minősíthetők és fokozott
figyelmet érdemelnek.
A munkahelYi stressz kezelése nagyobb riátetonvraghoz
vezethet, csökkenti a
baleseteket és a foglalkozási betegségeket
és 1urítlu'umunkavédelem helyzetét.
A szociális ellátő területek, u, .."b.Ókk.r
uuiá iőfiuruoras okán kiemelten
pszichés terlrelésnek kitett területek,
ezért auo"uizutertékelésrészeként
a
pszichoszociális kockázatokat kiemelten
kell kezelni
Az Mtv. előírja, hogy: az emberi tényezőkfigr;il.b.
vétele a munkahely
kialakításánál, amunkaeszközök és
munmroTi"-"i"t megválasztásánál,krilönös
tekintettel az egYhangÚ, kötött ütemű,
munkavógre, -e..er.lésére,illetve káros
hatásának csÖkkentésere, a munk
aidőbeosztáÖ;hrkavégzésse járő
pszic ho szoc iál i s ko ckázatának
okozta igényb e vé te l elkeni l é s óre.
A törvény eddig is felhívta a munkáltat6.t
ágy.r.Ji..gv.eges és átfogó
megelőzési stratégia" kialakítás ára,
amelydl.ri rroóy terjedjen a
munkafolYamatokra, technolÓgi ákr1,.amunkavégzésie,
a munkafeltételekre, a
szociális kapcsolatokra és a munkakö
myezeti ri"7űuhatására.

l

A Pszichoszociális kockázatoka

munkavállalat erailonhatások összessége
pl.:
konfl iktus ok, munka s zerv ezé s, munkarend,
to,gtaliortatás i j ogvi sz onyok,
bizonlrta\anságl amelyek befolyásolhatják
eh;tár"k adott válas zreakciőt,
amellYel Összefiiggésbe stressz, ezenkíúl
"
muntauai.set
vagy lelki erede hi, szervi
- - (pszichoszomatikus) megbetegedés
követk ezhetUe.

A pszichoszociális kockázatoÉfelmérése
vizsgálni kell:
. A munkavállalók fizikai és szellemi so.an
terheléséT.
o d munkakörnyezethez való alkalmazkodás
ánakhelyzetét.
o d munkahelyi szociális kapcsolatok alakulásat,
u ,ountaelégedettség
o helyzetét.
o A munkaszervezés formáját, valamin t a pszichés
megterhelést.
A vizsgálat során.nem szabad figyelme"
kí"üli;;yniu -unr. akörnyezethatását
sem' A kockázatértékelés
során á legfontos"bb

és a feltárt ártalmas stresszorok
megszüntetése
valamint a stressz helyzeténet megllőzése.

.;;;;ont a stresszorok feltárása
- uug;r l.h.tséges csökkentóse,

12. Munkavégzé§ egyéb feltételei

A munkaeszközőket az alkalmazott minde
nhasználatbavétel előtt köteles
biztonsági szempontból

szernrevételezéssel
-"g"irűrri.
A j ogszabálYok előínísa alapján a
veszélye.n.k"n.-'-úsülő munkaeszközök
idő szakos ellenőr ző feltilviz§á
latat á b eőzer zéstől izaÁii"u 5
. évb en ke l l
elvégezni.

Y:t:3"#:::;csak

a rendeltetésének megfelelő célra
és körülmények között
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a nregtett intézkedéseket
időszakos ellenőrző felülvizs gá|at megállapításait,
időszakos ellenőrző
jegyzőkönyuu.n r..]r r|ögzitent, Áelyet a kövétkező

Az

r.Ítítui", gálat időpontj átg me g kell őrizni,
megváIasztásánál és az
A munkált ata aűszia?atra szántmunkaeszkőz

üzemeltetéshelyénekkijelölésénélgondoskodikanól,hcgyamunkaeszköz
haszná|ata során:

nem veszélyeztető és
munkavállaló testtartása megfelelje n az egészséget
biztonságos munkavégzés követelményeinek;
és ergonómiai
a munk aeszközelégítse ki a villamosbiztonsági
követelmónyeket,
védelmót,
biztosítsa a munk avégzéshatókörében tartózkodók

o

o
o
_

során a munkavállalókat
biztonságos munkae szkőzmegvá|asztása
ztatj a le g a l ább
s z e fir g gé sb en táj éko
a munkae s zközök haszníIatáv al ö s

A munkáltató

a

oamunkaeszkőzegészsógetnemveszéIyeztetőésbiztonságos
irő1
haszníIatítnak koitilményeirő1, feltétele
o rendeltetésszerű használata során az előrelátható veszélyes, illetve
;

veszélytelenmeghibásodásilehetőségeirőlósarneghibásodásesetén
szükséges tennivalókró1 ;
következményeiről;
azelőfordulható tóves kezelésről ós annak
még abban az esetben is, ha aváltozás
a körül."e"v.r. megváltozásáról,
tör;énik, aki az érintett
olyan munkavállalá közvetlen k'ornye zetében
munkae szközt nem hasznáIj a,

.
r

-Atéqékoztatástazérintettmunkavállalórószéreazáltal:aértettnyelven,érthetően,
A munkáltató a rrunkába álláskor, illetve a
ahol szükséges írásban kell megadni.
munkaeszkőzátaiakitásakorvagyirjmunkaeszkőzizembehelyezésekora
"munkavállalót
hasznáIatával
a munkaeszközök
a
keretében
oktatás
munkavédelmi

_

összefü ggósben táj éko ztatla,
érdekében a
A mrrnkaválluúi u.r"et yeztető kockázatok csökkentése

használni, hogy elegendő hely

munkaeszkö;;;y iliL!tn.ty."ni, feláliítani ós
znált energiaforma biztonságosan keriiljön
álljon ,.r1a.tt."3Jr., uulu*.nnyi ielhas
munkaeszkőzhöz,

a

12.2

A munkaeszköz kialakítása

how
A munkaeszköz,t úw kell kialakíuni és elhelvezní,
n tart5zkodókat me g lehe ssen
munkavállalókat és a munka v égzéshatókörébe
okozott
átó 1 va gy túlhevülé étől, álta1a
vó deni a mrrnkae s ruai lriey"l1adás
mind me€hibásodás esetén
balesetektől mind -ur"őrerű körülmén}ek,
u Áu"iuvégzéshatókörében tartózkodók
biztosítható legyen a munkavállalók o,
védelme az áramités ellen,
érdekében e| kell látni az
A munkaeszkozokeia munkavállalók biztonsága
munkavégzéshez szüksóges
egészséget r". u".rái ye:ztető ós biztonságos
a

s

egyértelmű,könnyenészrevehetőésamu'nkavállalőLltalérthetőjelöléssel,illetve
40/64. oldal

ftgyelmeztető jelzésse I (pI.
adattábla, gyártó adatai,kezelőgombok
magyar nyelvti
feliratai, piktogramok)

'

Megfelelő mennyiségű és minőség ű
ivővizet
öltozködési, tisitaruőaa.i, .g..r.ág ugyi,éik"resi,
pihenési és melegedési

lehetőséget
Rendet, tisztaságot
A keletkező szennyező anyagok, szennyv
iz,hullad,ék kezelését
A.veszély jellegének megielól ő riasztőberendezést
Biztonsági, és egészségvédehijelzéseket
Y'.gfu]elő nagyságú mozgástért, be- és leesés elleni védelrnet
Csúszás, botlásmentes paáozatoi
Megfelelő természetes és mesterséges
világítást

Megfelelő klimatikus viszonyokat (fiite.,
őelJ-őzés,elegendő mennyiségű, és
minőségű levegőt
Időjárás elleni védelmet
Energia-, cső-, és közmtiháIózatokbiztonságos
üzemeltetlretőségét,

keze]

h e tő s

é gét, karb antarth ató

s

á gát, az onos ithatős á gát

védőeszközőket,védőitalt
rezgés, por é; vegyi anyagok káros
hatásai elleni védelmet
??j,
Munkahely, munkavégzésőe{arumegfulelő
epriletei, épitmény(pl. belmagasság)
EgYÓb sPeciális biztonsági el&rásokbán
rogruliuknuk megfelelő

intézkedések
megtótelét
Az ablakoknak biztonságos módon nyithatőnak,
zárhatőnak, beállíthatónak és
rÖgzithetőnek kell lenniÜk, nyitott
á1!-apotbann.- t-.t.rnek olyan helyzetben,
ami
veszélyt jelent a munkaváll uÍakunézve.
A kijáratokat, a kijelölt rnenekülési utakat
szabadon kell tartani. számuk,
méretiik, elhelyezésük és-megvilágításuk
tegye r.rr.t3"e a munkahely gyors
és
biztonságos elhagYását. Kijáátot iezárni.r"'r..igy."ábua,hogy
vészh elyzetben
bárki áItal nyitható legyen.
Anyagot, termóket mozgatni csak az
anyag,termék tulajdonságainak
megfelelő,
arta alkalmas eszközzel, a kijelölt
helyá ;'; -il;;,"" ,,iIv- és méretha tárok
megtartásával szabad,

A munkavállatő csak olyan munkával bizhatőmeg,
amel ynekellátására
egészségileg alkalmas, rendelkez ik
az egészséget"ÁmvászéIyeztető és

biztonságos munkavé g.zéshez.r,itsJges
i.-..ét.kt t J.r.eggel és jártas sággat.
A munkav é gzéshez szüks ége s v é gzeitsé g
"i,
me gszer zése
né lkü l n em
foglalkoztathatő, és az &u{ny...ígtt
ngyú--"r-r..iir.i.e mi, alejárő
nem érvényesek.
l*ryl{iTi végzettségek újításneiliit "t
A sénilékenY csoPortt ataitoző munkavállaror<at
a r.riir; n jogszabályban foglaltak
szerint óvni kell az őketkülönösen
érintő egészségkárosítókockázatoktől.
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o

amelybe tartoző
sérülékeny csopo rt,, aza munkaváilalói kategória,
munkavállalókattesti,lelkiadottságaik,állapotukkövetkeztébena illetve
fokozottan fenyegetnek,
.rr.rrt u,rágrésse1 össz.ttiggo kocká|,atok
jelenthetnek munkavégzéstik során (P1,
akik maguk is fokoz o:r.|ZŐckázatot
adó nők és szoptató anyák,
fiatalkorúak, terhes, nemrégen sziilt, anyatejet
gűek),
idősödők, megv áltozott munkaképes sé

13. Anyagm

ozgatás - személyemelés

keretében munkavállalót
minden munkáltató ra, aki szervezettmunkavégzés
foglalkoztat,
munkaváll a|őra, ideérlve a közhasznú
munkáltató által foglalkoztatott minden
is
munka végzéséreiranyuló foglalkoztatást
..,
több munka_váIlalő által történő
vagy
egy
t;ríra,
olyan
kézitehermozgatás:
levételét,letevését,tolását, hűzását,
szá|Iitása,brtása_ beieértve u"or. rJÉ.JÉsét,
jellemző tulajdonsága,rk.vagY a
továbbítás it,ugy mozgatását -, amelyek
_
_ kiilönösen
retteteiek miatt á munkavállalóknak
t

_
_
_

"du.zőtün.ffir,oroii,i
hátsériilóst okozhatnak;

.hátsérülés:elsősorbanagerincésamellettelévőlágyrészek-sérülése(húzódása'
okozó
fennmaradó koros állapotot
szakadása,bevérzése), val amint tartósan
betegségének kialakulása,

-Amunkáltatóműszaki,illetveszervezósiintézkedésekmegvalósításávalköteles
járó
ez nemoldható n}eg a tevékenységgel
kiküszöbö Ii akézitehermozgatást, ha

_
_

kockázatot a lehető legkisebbre csökkenti,
kézi mozgalása nem kerülhető el, a
Ha a munkavállalók .er"erái*t l}os terhek
_
ez lehetséges _ oly módon
munkáitató a munkavég"é,h;iÉit amennyiben
a legbiztonságosabbak és
alakítja ki, hogy az í|yenutri i"v"emozgatásfeltételei
az egészségre ártalmatlanok le gyenek,
r,t kel1 mérni az adottmunka jellegének
a munk avégzésmegkezdése.t"oit
követelményeket, és különösen a teher
megfelelő egészségügvi e, Lirt"rsági

jellemzőit,
.megfelelőintézkedésekmegtételóve|a-leh.előlegkiseborecsökkentia
ckázatát,
munkavállalókat fenye gető hátsérülé s ko
a munkavállaló részére,és
kell
_ A munkáltató nakáltalán ;;ú;Á;atást nyújtania
_ a legpontosabb információt kell adnia a
_ u..rnviu)ellezlehetséges
mun]< avo

s;

::,T: :íir'í*iJ*|,u,o,
.egyenlőtlentehereloszláseseténasúlypontólvagyateherlegnehezebb

_

o1daláró1,

illetve azok kéPviselői számára

A munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók,
a tájékoztatást, az oktatást ós a konzultációt
-Aszemélyekmozgatásánakkönnyítésóreaszintekközöttliftet,egyébesetekben
A munkáltatónak
sze mé lye m e|őt hasznárnut

u kociázatokc sökkenté sére,

gondoskodnikeltarrói,hogyagépek-berendezésekmegfelelőenés

biztonságosan

le

gyenek használva,
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Az anvag

és személymozgatási

útvonal általános szempontiai

Az mozgatási folyamatkialakitása során a műveleti sorrendnek szerephez kell
jutnia, vagyis törekedni kell lehetőleg egyenes vonalú, rövid anyagmozgatási
útv on al ak kialakitás ár a.
Ahol nem állandó az mozgatás, hanem eseti jellegű, mindig a legoptimálisabb
megoldást kell a munkavállalónak választania. Vegye figyelembe az épitészeti
akadályokat, gépek, bútorok, egyéb tárgyak elhelyezkedését, és a mozgatási út
talajviszonyait, továbbá a szállitandő tárgy, személy és a szállitási út méreteinek
viszonyát. Amennyiben nem látjabiztosnak, hogy elfér azútvonalon , ne próbálja
megkísórelni a mozgatást,
Minden esetben győződjön meg anól, hogy a biztonságos kivitelezóst nem
veszélyezteti e más személyek, közlekedő eszközök, mozgő tárgyak,
berendezések jelenléte. Ha veszély áll fenn, és megszüntetését éslvagy elkenilését
nem tudja ÖnállÓan megoldani, kérjen segítséget a területen illetókes szemóly és a
munkáltatój átőI e gy ar ánt.
Amennyiben a mozgatás lépcsőn történik, azmaximum 3 emelet magasságig
végezhető. Annál magasabb szintre géppel kell mozgatni mind személy mind
anyag esetében, vagy több csapat munkavállalőval váltásban lehet vógezni,
A mozgatással kapcsolatos problémák, balesetek mérséklésérecsökkenteni kell a
megteendő vizszintes és fiiggőleges távolságokat, továbbá a megfogások,
letevések számát.
Amozgatási útvonal mindig legyen kellően megvilágított. Sötét, nem belátható
útvonalon any agmozgatást végezni tilos !
Amennyiben kényszerítő okok miatt túl kell lépni a legnagyobb méreteket akkor
az csak szigorított biztonsági előírások alapján, egyedi utasítás szerint, és
felügyelettel lehet elv égezn|
Biztosítani kell, hogy az űtvonalon, térben illetéktelen személyek ne legyenek.
Az Útvonalon tilos bárminemű tárolás, az űtvonalat eltorlaszolni, leszűkíteni még
ideiglenesen sem szabad.
A letételi helyét, a feladat megkezdése előtt elő kell készíteni
TÖbb munkavállalő áItal történő emelés esetén ki kell jelölni egy irányitőt. Az
irányítő utasításait minden munkavállalónak be kell tartani, kivéve, ha saját, vagy
más személy testi épségét,egészsógét veszélyezteti.
Amennyiben az Út olyan tereken halad át, ame|y nem belátható, illetve nehéz
megfelelŐen kanyarodni, fordulni, ú8y szükség esetén irányitő személyek segítsék
a műveletet.
A szÜksóges egyezményes irányitő hang -, és kézjeleket minden munkavállalónak
ismemi kell, és csak azok használhatőak a munkafolyamat alatt,
A munkavállalŐ akkora terhet emelhet, amely a fizlkai erőnlétének megfelelő, és
nem jelent túl nagy megerőltetést. Ez maximálisan 50 kg lehet/fő
Személyemelést lépcsőn csak akkor végezzúnkhanem á1l rendelkezésre
korlátlift.
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A teher emelése
A terhet egyenes hátta|kell emelni, kerulni kell

a görbített háttal történő emelést,

mozgást, ezzel csökkenthető a gerincoszlop terhelése. Helyes munkavégzés:
egyenes hát, és fliggőleges , va1y csak kis mértékbenmegdöntött felsőtest.
A karok elhelyezkedése terhelten lehetőleg a fiiggőlegestől kevéssé térjenek el.
Amennyib en a mozgatni kívánt teher terjedelme miatt a karok a fiiggőlegestől
nagyon eltérő szögben kell hogy legyenek a mozgatást csak rövid útvonalon,
ésÉagykettő vagy több munkavállaló végezze. Így csöl,kenthető az egyént ért
terhelés.

13. Munkabalesetek kivizsgálása
-

-

t

t

-

A munkabalesetek kivizsgálását csak munkavédelmi szakképesítésűszemély
végezheti. Belfoldön más munkáltatőhoz törlénő kirendelós (kiküldetés) esetén a

munkabaleset kivizsgá|ásával, bejelentésévelés nyilvánlartásávaI kapcsolatos
kötelezettségek teljesítóséért - a kirendelő (kiküldő) munkáltató értesítésemellett
- a sérült munkáját közvetlenül irányító munkáltató a feLelős.
A munkáltatónak a bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell
áIlapitania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tehnti munkabalesetnek,
akkor erről és a jogorvoslat lehetősé géről a sértiltet, halálos baleset esetén a
hozzátartozót értes ítenie kell.
Az úti balesetek (munkába jövet, hazafelé menet) nemtattoznak a
munkabalesetek fogalmába, kivóve ha a baleset a munkáltató által biztosított
gépjárművel és/vagy a közlekedés a munkáltató megbízásáből történt.
A munkabalesetekről "Munkabalesetí jegyzőkönyv"-et kell felvenni
(mellékletként nem szerepel, az aktuális jegyzőkönyv a hatóság honlapján
elórhető). A baleset körülményeinek tisztázása érdekében - ha szükséges - tanúkat
kell meghallgatni, illetve a sérült nyilatkozatátrögzíteni kell. A munkabaleseti
j e gyz őkö nyvet a munkáltató vagy me gb izott1 a, a kiv izs gálást v é gző
munkavédelmi szakember itjaalá (súlyos munkabaleset) A jegyzőkönyv egy
péIdányát az trattárban kell elhelyezni.
Amennyiben a leadott táppénzes lapon baleseti kódszám szerepel és a
munkabaleseti ielleg nincs feltüntetve, a munkaváIlalőtnyllatkoztatni kell a
baleset bekövetkezésének körülményeiről.
Ha munkabalesetre utaló körü|mény á1l fenn, a balesetet pótlólag ki kell vizsgálni.
Súlyos munkabalesetet azonnal be kell jelenteni a területileg illetékes
munkavédelmi hatós ág felé.
a foglalkozás-egészsógügyi orvos súlyos munkabaleset esetén köteles résztvenni a
kivizsgálásban. Nem súlyos esetben résztvehet

14J.

-

Bejelentési kötelezettség:

Minden munkabalesetet és rosszullétet haladéktalanul jelenteni kel1
A balesetet a sérült, vagy aki először észleli a balesetet köteles bejelenteni.
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A be nem jelentett munkabaleset esetén a sérült feladatabebizonyítani, hogy

baleset:

.
.

munkahelyén törtónt
munkájával vagy azzal összefüggésben történt
A munkabalesetet a munkabaleseti naplóbarögzitenikell. a munkabaleseti
naPlóba a baleset bejegyzésétmegteheti a sérült, atanű,aki észlelte a balesetet
vagy a közvetlen felettes is illetve amunkavédelmi képviselő
A munkabaleseti naplóba minden sórülóst rőgzitenikell, még akkor is ha nem
okozott táPPénzes állományt, és a sérült a munkáját tovább folytuttu. A baleseti
naPlÓba tÖrténő bejegyzés a munkavállaló részéreigazolástjelenet arra
vonatkozóan, hogy a baleset a munkahelyén történt.
KÖzúton tÖrtént munkabalesetet is jelenteni kell, még abban az esetben is hala
rnunkáltatónak nem volt ráhatása a balesetre
{q

-

i

A kítöltött "Munkabaleseti jegyzőkönyv|'-et meg kell küldeni:

-

3 naPot meghaladó táppénzes állomány esetén a munkabaleset helys zine szerint
illetékes munkavédelmi hatós ágnak 1 pétdányb an aTársadalombiztosítási

Igazgatő ságnak (orszá go s E gó s z s é gb izto s ít ási p énztár),
2 Péld,ánYban a sérültnek (hozzátartozőjának), - ebből egy

-

háziorvosé
I PéIdánYban a munkavédelmi iratok között
nyilvántartást kell v ezetni

-

A munkabaleset kivizsgáIását

-

meg

a táppénzre vevő

kell őrizniés a balesetekről

5 munkanapon belül meg

kell kezdeni.

Ha a sérÜlt a jegYzőkőnyv megállapitásaival nem ért egyet, a teniletileg illetékes
hatősághoz fordulhat felül vizs gálatórt.
A munkabaleset bekövetkezésétől számitott3 év után a munkáltató nem köteles
azt bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.

-

l3.2.
-

Nem minősül munkabalesetnek

Nem munkabaleset az ital, drog és egyéb szer hatása alatttőrtént baleset
Nem minősÜl munkabalesetnek a munkavállaló egyéb egészségügyi problémája
általkjalakult élettanilag rendellenes hatás következtéuú tortent-balóset (pl.
epilepsziás rohamnál történt sérülés)
Munkával nem összeftiggő tevékenység

-

15. Rendkívüliesemények
RendkívÜli eseménYnek tekintendő

balesetek:

-

a

és azonnali továbbjelentésre kötelezett

halálos baleset,
orvosi vélemény szerint életveszélyes állapot,
45164.
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munka-

_
_
-

valame|y érzékszerv,érzékelő szerv vagy reprodukciós képesség (meddőség,
nemzőképessé g) elvesztése, ill. j elentős mórtékű káros odása,
súlyos cs-onkoús, hüvelykujj , vagy kéz-Iáb több ujjának elvesztóse és az ennél
súlyosabb esetek,
beszélőképességelvesztése, vagy feltűnő torzulás, bénulás, illetŐleg elmezavar.
Fokozott expozíció

Az

e|őző pontban felsorolt balesetek bekövetkezésénéI a helyszínen lévő

személy kötelessége a szükség szerinti szerveket azonnal értesítenia:

Tel I12
. vÉSzHívószÁtr,t
_ A súlyos rnunkabalesetet a munkáltató ,vagy megbízottj a azonnalkÖteles

_
_

továb|jelenteni telefonon, telefaxon vagy e-mail - ben a munkavédelmi hatóság
felé, rendőrség felé
A helyszínt a nátosagi szemlebizottság megérkezéséignrcgváItoztatni nem lehet.
Kivételt képez,ha további veszély áll fenn, vagy jelentős gazdaságlkár
keletkezne. A helyszín megváltoztatása előtt a helyszínrŐl rajzotvagY
fényképfelvételeketkell készíteniés atárgyibizonyítékrkat meg kell Őrizni.
A baleset kivizsgálása folyamán a hatósági szemlebizottságintézkedései alaPján
kell eljárni.

15.1.

Kvázi balesetek

is, melyek személyi sérÜléssel nem jártak,
de a sértilésisaka véletlenek szerencsés összjátóka miatt maradt el.
A megfelelő intézkedéseketakkor is meg kell hozni, ha a kivizsgálás eredménYét
a munkabiztonságí hatóságok felé nem kell jelenteni.
Többek között az alábbi eseteket kell kivizsgálni:

Ki kell vizsgálni azokata baleseteket

o
r
o
.
.

gépjárműütközés, borulás,
feszültség alatti kábel sérülése,
rövidzárlat,
ittas személy jelenléte,
csoportos rosszullét, stb.

1,5.2.

TársadalombiztosításivisszatérítésiésmegtérítésikÖtelezettség

A munkáltató köteles megtérítenia baleseti ellátást, ha a baleset annak

következménye, hogy ő vagy megb izottla a reá nézve kötelező munkavédelmi
előírásoknak nem tett eleget.
A társadalombiztosítás igazgatási szerve a követelÓsét irzetésre kÖtelező
határ ozattal, illetőle g fi zetési me ghagyással érvényesítheti.
A munkavédelmi vezető a társadalombiztosítási követelést Írásban véleménYezi,
majd elbíráIás céIjáből az iratot az intézményvezetőnel,_ továbbítja.
A munkáltatő a szakvélemény alapján dönt a követelés kielégítéséről,vagy
elutasításáról.
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A kÖvetelés elintézési határideje ahatározaton, vagy
szereplő

15.3.
-

fi

zetési határidő.

a fizetési meghagyáson

Foglalkozási megbetegedések

Foglalkozási megbetegedés gyanúja esetén a mrrnkáltatót értesítenikell,
aki a
kivizsgálásról intézkedik.

15,4.

KüIső váIlalkozás munkavégzésévelkapcsolatos balesetek

AmennYiben a munkavállalő ktilső váltatkozás tevékenységemiatt szenved
balesetet, errŐl a külső vállalkozás vezetőjét értesítenit<ett, es a kivizsgálást
közösen kel1 elvégezni.
A munkáltató területén bármilyen okból tartőzkodő kiilső vállalkozás
rnunkavállalőját ért baleset esetén, a baleset kivizsgálása a külsős vállalkozás
v ezetőj ének, va gy me gbizottlának fe lad ata. A kiviis gálás
t v é gzők r é szére a
szükséges segítséget meg kell adni.

1,4.5.

Kárigény, kártérítés

A munkav állalő munkabalesetével

és foglalkozás i megbete gedésével
kapcsolatb ankárigényt nyőjthat be a munk áltatőja felÍ.
A kárigényt a munkáltatő birálja el, munkavédelmi szakember és ügyvéd
véleményénekkikéréseután.

A munkavállalónak akárigényéta munkáltató felé felgyógyulása közben va)y
,
közvetlen utána jeleznie kell. A kártérítésiigény s ev|ianelévtil.
A munkáltatónak akárigényt 15 napon belül kell elbirátnia.
A munkáltatő határozatban közli döntését a munk avállalőjával. A megítélt

kártérítésiösszeg kifizetéséről a munkáltató gondoskodik.
Ha akfuigénYÍ a társaság elutasította , vagy annak mértékét,a munkavállaló
vitatja, ahatározatkézhezvételétől számitbtt ts napon belül egye
ztetéstkérhet

a

munkáltatótól.
AmennYib en az egyeztetés nem vezet eredményre, a munka vállatő
15 napon belül
kárigényének megítéléseügyében rnunkatigyi uirosagnoz fordulhat.

1,6. Elsősegélynyújtás
Minden munkavállaló k_öteles szükség esetén képe s ségeinek
me gfe lelően
munkaváll alő társát elsősegélyben részesíteni.
A sérÜ]tet még a legielentéktelenebbnek tíínő esetben is elsősegélyben kell
részesíteni a későbbi komolyabb következmónyek elkerülése
érdekében.
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Szükség esetén orvost, mentőt kell hívni, vagy a sérültet szakrendelésre kell
kísérni
Kijelölt elsősegélynyujtót írásban kell kijelölni, nevét elérhetőségétjól láthatóan
ki kell firggeszteni a fontos információk közé
j
A munkaterületen a !étszámnak megfelelő elsősegélynlrj tó dobozt kell ó1
elérhető helyen készenlétbentartani,
A kinevezés feltétele:
a rendelet szerint munkahelyi elsősegély nyújtási vizsgával rendelkező
személy jelölhető ki
feltétel, hogy a kijelölt személy az adott feladat elvégzésérefizikailag és
szellemile§átt ut1nu., 18. életévétbetöltött személy lehet (a munkáltató is
elláthatja ezt a feladatot)
a munk á|tatő köteles az elsősegély nyujtási végzettségmegszerzésének,
alkalmazásának (e s ő se gólynyúj tó fe sz ere 1é s, mentők érte s Í the tő s é ge)

o

o
.

1

1

feltételeit biztosítani.

17. Munkavédelmi oktatás
_ A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók

megismerjék a
munkaterületiikre, tevékenységükre vonatkozó általános, speciális magatartási
szabályokat, a konkrót előírásokat, melyek szükségesek az egészségetnem
során
v eszély eztető, b iztons á go s munkavé g zéshez. IsmerniÜk ke ll a munka
előfordulh atő veszélyfonásokat és a veszélyhelyzetben szÜkséges teendőket

L7.L.
_

Előzetes oktatás

A munkavállalókat

- a tanulókat is

- azűjbe|épők munkavédelmi oktatásában kell

részesíteni:

.
o
.

o
.
o
o
o
_

Munkába álláskor.
A munkahely vagy munkakör megvá|tozásakor,
Az egészséges ós biztonságos munkavégzés követelménYeinek
megváltozásakor.
A munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszkÖz Üzembe
helyezésekor.
új iechnológiabevezetésekor, írj veszélyes anyag alkalmazása elŐtt.
Két hónapot meghaladó távollét után, mrtnkába álláskor.
Külső gazdáIkodő szervezetek munkavállalóit, nunkavógzés elŐtt.
A fentieken feltil évente egyszer

Gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók elsajátítsák és a foglalkoztatás
teljes időtartama alatt rendálkezzenek az egészséges és biztonságos munkavégzés
elméleti, és gyakorlati ismereteivel, megismerjék a szükséges szabálYokat,
Az
utasításokat, információkat, s mindezeket munkavégzésük során alkalmazzák,
előírt ismeretek megszerzéséiga munkavállaló önállóan nem foglalkoztathatÓ.
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Az

oktatás t

.
o
o
o
.

munkavédelmi jogait és kötelességeit,
a munkavégzéssel kapcsolatos biztonsági előírásokat,
tűzvédelmi, egószségügyi, közlekedési ismereteket
a Munkavédelmi Szabályzatot

szóban és gyakorla tban igazolhatóan meg kell győződnie
arrÓl, hogy a munkaváll alő az oktatott anyagot elsajátított a és azt alkalmazni is
tudja.
Az oktatások megtartása és dokumentálása amunkavédelmi szolg áltatő feladata.
Minden Új belépő munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell Úszesíteni.
Az oktatás során a munkavállalónak többek között meg kell ismernie:
a berendezések kezelési előírásokat,
v é gzőnek

Az elméleti és gyakorlati oktatást oktatási naplóban kell dokumentálni az oktatási
tematika feltüntetésével, az oktató és az oktatott munkavállalő aláirásával.

16.2.

Időszakos oktatás

-

A régi munkavállalŐkat évente egy alkalommal ismétlődő munkavódelmi

-

Az oktatások megtartása

oktatásban részesíteni.

16.3.
,
-

és dokumentálásaa

munkavédelmi szolgáltatő feladata.

Az oktatás egyéb előírásai

Hat hónapon túli távollét esetén az ismótelten munkáb a áIlőkatelméleti és
gyakorlati oktatásban is részesíteni kell.
Az az alkalmazott, aki az oktatáson saját hibájábőlnem vett részt,a pótoktatás
megtÖrténtéig munkát nem végezhet, a kieső időre nrunkabór nem fizethető.
Az oktatást a munkavállalő áItal értett nyelven kell megtartani.
Az oktatásokat munkaidőben kell megtartani, és arra eÉgendő időt kell
biztosítani, munkabór fizetóse mellett.
Rendkívüli oktatást kell tartani a következő esetekben:
o halálos, sírlyos csonkolásos baleset,
o kettőnél több személy egyidejű sérülése,
. sorozatos, kirívó baleset esetén,
o ha az intézményvezető elrendeli.
o munkavédelmet is érintő változások esetén pl. új eszköz használatának
megkezdésekor
o havária vagy várható rendkívüli helyzet esetén

A munkavédelmi oktatás minden esetben tartalmazza az adottmunkakör,
technológia sPeciális munkabiztonsági ismereteit. Ez szükség szerint
kielesztiltret
speciális oktatással (képzett, gyakorlott szakember)

A munkavédelmi oktatásnak ki kell egészülnie gyakorlati résszel. A gyakorlat
folyamán a munkavállalóknak készségszinten kéh elsajátítaniuk a g6;h
e gy éni védőe szközök
alkalá izasát.

berendezé sek biztonsá go s haszná latát,
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-

Az oktatási naplókat okmányként kell kezelni és azt az el|enőrzést végzők
kérésérefel kell mutatni. A naplókat az utolsó bejegyzés dátumát kÖvetően
legalább öt évig meg kell &izni.

1_8. Munkavédelmi képviselő
érvényben lévő munkavédelmi törvóny vonatkozó előírásai szerint a
munkáltató az egészségesés biztonságos munkavégzés érdekébenkÖteles a
dolgozókkal illetve munkavédelmi képviselőikkel:
o tanácskozni,valamint
o biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt veh;ssenek az egészségreés
biztonságr a vonatkozó munkált atői intézkedéskellő időben tÖrténő
előzetes me gvitatásában.

Az

A

clolgozók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik Útján kÜlÖnÖsen a
követkéző munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak tanácskozást
folytatni:
. az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében-,
. a munkavédelmi feladatok elvégzésébenérintett személyek kijelölése,

.
o

o
.

foglalkoztatása, tevékenysóge-,
a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása (a dolgozók kellő
időben való
megfelelő utasításokkal történő ellátása-, a betanulás lehetőségének
biztosítása stb).
munkavédelmi oktatás tervezése és szervezése stb.

A tanácskozás során biztosítani kell a mrrnkáltatói kiegyensÚlyozott részvételt,és
a dolgozók-, i11. munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát. A tanácskozás
lehet a helyben szokásos bármely forma, pl. értekezlet, Írásos anyag átadása,
szemle stb.
A kiegyensúlyozott részvétel órdekében a munkáltato köteles a munkavédelmi

kérdósben intézkedési jogkörrel

bíró szemóllyel képviseltetni magát

a

tanácskozáson.
A tanácskozást kellően dokumentálni kell. A tanácskoáshoz feltétlenÜl szÜkséges
időt a munkáltatónak lehetőleg munkaidőben kell biztosítani.
A dolgozók az egészségesés biztonságos munkavégzéssel összefiiggő jogaik és
érdekeik képviseletére jogosrrltak maguk közül munkavédelemi képviselŐt(-ket)
váIasztaní,
A dolgozók alanyi joga a munkavédelmi képviselő ,lálasztás, azaz a váIasztás
nincs kötve semmilyen minimális dolgozói \étszámhoz,
Munkavédelmi képviselő választást kell tartani minderr olyan munkáltatónál, ahol
a dolgozók létszáÁa legalább 20 fő, A képviselő válzsztást kezdeményezhetik a
dolgozók-, azüzemitanács és/vagy a képviselettel rendelkező szakszervezet.
A 20 főnól kevesebb dolgozót foglalkoztatő munkáltatónál - amennyiben nem
kertil sor munkavédelemi képviselő váIasztásra - a munkáltatónak a fentiekben
me ghatáro zottak szerint kell a dolgozókkal tanác skoznia.
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19. Védőeszkőzellátás
.

l9.1
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz
használatának biztons á gi -, é s e gé sz sé gvéde lmi követelménye i

-

-

Amennyiben megelŐző műszaki, illetve szeruezési intézkedósekkel az egészséges
és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akockázatok egészséget ná
veszélyeztető mórtélcúre csökkenése érdekében a munkáltató munkaváll alőkat a
kockázatokkal szemben védelmet nyujtó védőeszközökkel látja et ós ellenőrzi
ezek rendeltetésszerű használatát.
A védőeszkÖzzel tőrténő ellátást az egyéni védőeszköz luttatásban
rne ghatáro zottak alapján kell biztosítani
A kÜlÖnösen veszélyes, illetve gyakori kockázatokfelsorolását a vonatkozó
rendelet szerinti felmérő lapon külön kell nyilvántartani.
Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell aruől, hogy a védőeszköz:
ÚgY nyújtson védelmet, hogy önmaga ne idézzen elő tovább i veszélyt,
.' feleljen meg a munkavégzés körülményeinek-, az ergonőmiai
köve te lményeknek é s a munk av áIIaIő e gé sz s é gi állap otának,
. igazitás elvégzéseután illeszkedjen viselőjére.
o Feleljen meg az infekciő kontrolban meghatáro zott védelmeknek
Amennyiben egyszene több kockázatfennállása szükségesséteszi, hogy a
munkavállaló egy időben több védőe szközthasználjon, ezeknek a
védőeszkÖzÖknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló
kockázatokkal szemben.
A védőeszkÖz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs.
A védőeszkÖzt amunkaváIlalő számára ingyenesen kell biztos itani, továbbá
karbantartás, tisztítás, javitás vagy csere údán gondoskodni kell arról, hogy a
védőeszkÖ z használható, valamint megfelelő lrigiénés állapotban legyen.
A munkáltatónak előzetes munkavédelmi oktatás keretén belül gonáoskodnia kell
ar"ről, hogy:

o

.
o
'
-

a munkaváIlalő megismerje azoknakakockázatoknak a jellegét és
mértékét,

amelyekkel szemben a védőeszközhasználata őt megvédi,
a munkavállalŐ - szükség esetén gyakorlati képzéssel- megtanulja a
védőeszkö z használatának helyes módját.
a munkavédelmi oktatási naplóban - a munkavédelmi oktatásra vonatkozó
szabályok szerint - dokumentálni kell.

A munkavállalónak

- a védőeszköz rendelkezésérebocsátásával egyidejűleg
-a
védőeszkÖzmagyar nyelű tájékoztatőját és használati utasításátű átkell adni és
ezekátvételéta dolgoző aláirásával is igazolja.
A munkavállalÓnak haladéktalanul tájékoztatniakell a munkáltatót, ha megítélése
szerint a védőeszkÖz elvesztette védelmi képességét.A munk áItatőnakazonnal
meg kell tennie a szükséges intézkedóst.
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_
-

A munkáltató

alatti munkavódelmi
ellenőrzései során kiemelten ellenőrzi az előirt és szükséges egyéni védőeszközök
haszná|atát, rendelkezésre állását és az egyéni védőeszközök megfelelő védelmi
képességét.
A vódelmi képességétvesztett védőeszközt a munkaváIlalő tovább nem
használhatja, h e l ye tt e azonnal má s i k, me g fe l e l ő vé d ő e s z kö zt bizto sitandő .
Csak az az egyéni védőeszköz szerezhető be és adható |-ihasználratra, amelyik
rendelkezik megfelelősségi nyilatkozattal
Azon e gyéni védőeszkö zőket, amelyek tájékoztatőja, haszná|ati utasítása
időtartamát, azt a munkáltató
tarta|mazza a védőeszközhasznáIatbantarthatósági
úgy adja kihasználatra, hogy a kiadott egyéni védőeszköz-, akiadás időpontja- és
az átvevő neve utólagosan is azonosítható legyen. Ahasználatban tarlhatósági
időtartamo t a tájékoztatőban, hasznáIati utasításban megadott időponttÓl
kezdődően kell figyelembe venni, Ahasználatban tarthatősági időtartamot közölni
kell az átvevővel. Az így kiadott egyéni védőeszközt ahasználatra kiadónak a
használatban tarthatósági időtartam lejárta előtt be kell ,ronnia és helyette
megfelelő egyóni védőeszköztkeLl kiadnia. Ugyanígy kell eljámi az időszakos
fe lülvizsgálatra köte le zett egy éni védőeszközök esetében is.
A munkavállaló a védőeszkőzhaszná|atá,ról érvényesen nem mondhat le.
- A munkaválla|ő a védőeszközt nem viheti el a mulkahelyéről, kivéve, ha a
munkáltató engedélyezte annak elvitelót, amennyiben:
a munkavégzés helye változő és a munkáItatő más módon nem tudja
biztosítani a védőeszkőzt a dolgozó számáta, és
a védőeszkőz elvitele közegészségügyi szabá|yokba nem ütközik.
a munka megkezdóse előtti és a munkaidö

.

o

Az egyéni védőeszköz fogalma:

1.1

Minden olyan eszköz, amelyet a dolgoző azért visel vagy hrt magánál,
ho gy a munkavég zésből, a munkafolyamatokból, illetve technol ó giából
eredő kockázatokat, az egészségetnem veszélyeztető mértékűre
csökkentse , továbbá

2,1 az

eszkőz bármely kiegészítóse vagy egyáb segédeszköz, amelyek
feladata az I.1 pont szerinti cél elérése.

A védelmi képesség elvesztésénekke1l minősíteni kiilönösen, ha:
. a védőeszköz meghibásodott, megsérült (pl.: munkavédelmi sisak esetén
rideggé vált, horpadt, repedt, kifakult, kesztyű felülete szakadt,
repedezett stb), és bármely hiba, hiányosság, amelyet a munkavállaló
(szakmai ismeretek nélkül is) felismer, és jelez a felettese felé
o A védőeszközön ahaszná|att utasításban, tájékoztatóban jelzett
áltozások tap asztalhatók- és l v agy a hasznáIatb an t artható s á gi
időtartam 1etelt.
A kötelező időszakos felülvizsgálat érvényességiideje lejárt. Az
időszakos felülvizs g áIatra kötelezett e gyéni védiie szkö zök j e gyzékét-, a
v izs gáIati id ő ke t-, a v izs gá|atok e lvé ge ztetéséért s a ke etke zett ir atok
megőrzéséórt felelős a munkáltató
A védelmi képességétvesztett védőeszkőzt a dolgozó tovább nem
használhatja, lrelyette a munkáltatő azonnal más k, megfelelő
e|v

o

1

.
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védőeszkÖ zt biztosit

o

A munkahelyenként és munkakörönként

j uttatandó
egyéni vódőeszközők a védőeszköz juttatási rendben vannak
leszabályozva.
csak az az egyéni védőeszköz szerezhető be és adható kihasználatra,
amelY a fentiek szerinti iratokon túlmenően rendelkezik
-megfelelőségi
nYilatkozattal, a,2. és 3. kategóriás védőeszkö z - az 1 . kategóiiába
nem
tartoző védőeszközök - esetében pedig El(-típusb izonyitváÁnyal.
Mindezekről a munk áltatőnak kel l gondoskoán ia.

A

munkavédelmi utasításban foglaltak betartásáért a munkavállalók,
és a
,
munkáltató is felelős.
A betartás ellenőrzésének felelőssége, és betartatása a munkálta tőt, vagy
az áItala
írásban me ghatáro zott személyt terheli.
A védőeszkÖzhasználatát, és annak megfelelőségét, beleérlve a juttatásban
meghatáro zottak gyakorlati működésót is rendsrúesen
tervezetten és
szúrróPróbaszerűen vizsgálni kell. Javasolt hogy az ellenőtzések
nagyobb részét
szakember végezze a munkavódelmi szerződéie szerint.

19.2.

Védőital juttatás

A munkavégzés teljes időtartalma alatt az alkalmazott munkamódszereket,
a
munka jellegét és az ott dolgoző munkavállalók megterhelését
figyelembe véve az
emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletet kell
biztosítani.

A klímakÖrnYezetkedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából
munkaszervezési
intézkedéseketkell tenni. Óránként legalább S] de legferyeuu
ro perces pihenőidőt
kell kÖzbeiktatni, ha a munkahelyen a munkalrelyi kiÍma
a24 "C(K) EH értéket

meghaladj a, valamint a hidegnek minősiilő munkahelven.
A munkahely lridegnek minősül,ha ahőmérséklet a Ánka id,ő 50%-ánál
hosszabb időtartamb an, szabadtéri munkahelyen a *4
"C-ot illetve zárttéri
munkahelyen a +i0 oC-ot nem éri el.
Ha a munkahelyi klíma zá:ttéri vagy szabadtéri munkahelyen
a 24 "C (K) EH
értéketmegha|adja, a munkavállalók tészéreigény szerint,de
legalább
félÓránként védőitalt kell biztosítani. A rotyaaZneszteséget
általában 14-I6 "C
hőmérsékletű ivővizzel kell pótolni. E célrá alkalmas
urono, hőmérséklehi
izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital4 sűlyszázalékát
nenr haladja meg, vagy az mesterséges édesítőszerrel
ízesített.
A hidegnek minősülő munkahely"ni munkaváll alő részére+sg oC
hőmérsékletű
teát kell kiszolgáItatni. A tea ízesítéséhez
cukrot, illetve édesítőszerl kell
biztosítani.
A védőital ós a tea elfogyasztásához legalább a munkavállalók létszámát
elérő
mennYiségben, személYenkéntés egyéni használatra
kiadott ivópoharakról kell
gondoskodni. A védőital, valamint á tea készítése,
tárolása,kiszolgálása a
közegészsógügyi követelmények megt aftásával törtónhet.
A védőital juttatásért a munkáltató a felelős. A védőital pénzben
nem váltható
meg.
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Áttatános magatartási szabályoko és betartandó
rendelkezések
a biztonságos és egészsége
szakmai, munkavédelmi is mereteket elsaj átítani,

A munkát végző mrrnkavállaló köteles

munkavé g zésre vonatkozó
valamint á baleset megelőzésében tevékenyen részt venni_
Tilos működósben lévő és feszültségalatti gépet
tisztitani, javítani.EzentevékenységelŐtt a gépe,.le kell ál|itani-,
feszültség mentesíteni ke11 és irjraindítás ellen biztosítani kel1.
biztonságot csökkentő változtatáS nem
A munkaeszközökön
eszközölhető.

o

o

közvetlenül
Ha a körülmények olyanok, hogy bárki nek az életétvagy testi épségét
végeztetni
veszóly fenyegóti, aieszé|y ehárításáig munkát végezni, illetve

TILOS!
Étk"rni,dohányozni csak

kijelölt helyen szabad. A m,rnkája során biológiai
get végző
tényezőNel- pt. truttaaékszedést, mosdatás-p elenkázás tevékenysé
ivás, dohányzás
dolgozó _ .r"il.g.ren kapcsolatba kertilő munkavállaló étkezés,
szerint:
előtt fertőtlenítokézmosást köteles végezni az alábbiak
o A kóz nedvesítése folyővizze|. Öt_tiz ml fertőtlenítő hatású
után a
kézmosószerrel a t<ezót alapos bedörzsölése. Egy_két perc eltelte
kezek folyővízzel való alapos leöblítése, maj d a kezek papírtörülközővel
vagy 1égfúvóval történő megszárítása,
a

szerint, a
Tűz- és robbanásveszélyes, továbbá mérgező anyagot csak utasítás
alka|mazni
megadott célra és előírimódon szabad használni. Ismeretlen anyagot
tilos.
jogosultság
Más munkahelyen csak utasításra és engedély_, illetve belépésre
birtokában szabad tartózkodni.
A munkavállaló az előirtés rendelkezósre bocsátott munkaeszkőzt, szerszámot,
kommunikáció s eszközt
vé d őruhát, vé dőe szkö zt, biztonsági berendezé st,
utasítás
rendeltetésének megfelelően, kezÓlés_, hasznáIati_ és a technológiai
gát
megvizsgálni,
alkalmassá
szerint köteles has]náInt, illetve hasznáIat előtt azok
_ jelentést _
hiányosság észleléseesetén pedig köteles a szükséges rntézkedést
megtenni.
Haá vonatkozó utasítás másképpen nem rendelkezik, működésben lévő
munkaeszközt felügyelet nélkül hagyni TILOS
A mrrnkát a vezetőf utasításai, illetve azizemeltetési és technológiai
dokumentumok előírásai szerint kell vógezni. Veszélyes berendezésekkel,
végezni
gépekkel előzetes írásbeli engedély, utasítás, megbízás nélkül mrrnkát
!

TILOS.
személy
Veszélyes anyagok kezelésót csakhozzáórtő, és a munkával megbízott
végezhet
54164.
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A munkavállalő csak olyan munkával bizhatómeg, melyre kioktatták,
illetve

képesítósi előírás esetén rendelkezik a megfelelő képesítéssel.
A munkahelYen tilos a fegyelmezetlenség, a játékésminden olyan
tevókenység,
mely a biztonságos munkavégzést befotyisoit a6a.
A munkavállalő kÖteles a balesetét, a legkisebU sertiteset, rosszullétét
felettesének
azonnaljelenteni.
A kÖzlekedési utakat, kijáratokat , abiztonsági berende zéselútez
vezetőutakat
még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni, Áz áflátsző
felületű ajtók, tu|u6 rutut
kitörós elleni védelmérőlés jelzéséről gondoskodni
kell.
Az egészségesés biztonságos munkavó gzésre vonatkozó szabályokat
úgy kell
meghatározni, abe vagy leesés és a leeú tárgyakelleni
védelmót rigy k"eir
megvalósítani, a vegyi anyagokkal való tevéiónységet
úgy ke|il vé§zni, a
munkafolyamatot,_ a technoló giát, a munkaeszk őrt
{, anyagotúgy kell
megválasztani, valamint a veszélyforrások elleni hatásos
,réo.tÁát úgy kell
megoldani, hogY a munkavállalókon túlmenően az megfelerő
védeláet,ryult.on u
munkavógzés hatókörében tartőzkod,őknak is.
VeszélYes munkát - amelynél a munkavállalók egészsége,
testi épségemegfelelő
védelem hiánYában súlyos károsító hatásnak tetret t<itOve,
csak ruiügyetet Áellett
szabad végezni. A felÜgyelettel megb izott szemely
a felügyeleten túlmenően
munkát nemvégezhet. A megfelelófelügyelet megszervezése
a veszélyes munkát
elrendelő feladata,
A munkav álla|ő munkahe ly én a biztons ágo s munkavé gzó sre alkalma
s
állaPotban,- kellŐen kipihenten, alkoholtol és bódító
tra'tasri szertőlmentesen, jó
egészségi állapotb.an - köteles megjelenni és így munkát
végezni.
Tilos az ittas és bődítő.szertől befÓlyásolt dol§ázót munkábá
állítani, és a
munkavégzést ittas és bódító szertőibefolyásút egyénnek
engedélyezni, elnózni.
Ha valamely munkát egyidejűle gkétvagy több dJlgo
ző végű,a biztonságos és
baleset-mentes munkavégzés érdekében az egyik
dőlgozőtmeg keil bizni a
munka irányitásával, és ezta többiek tudornására
kelihozni.
A szennyezettpadozatot azonnal fel kell takaritani, A hulladékot
a munkahelyről
sztikség szerint, de legalább naponta egyszü el kell
távolitani.
A munkae szkőz felállitását és leszerel éáét,tisztitását és karbantartását
csak
biztonságos kÖrülménYek között szabad eÍvégezni,ng|.i..n.
el az üzemeltetósi
dokumentációban (gépkönyv) foglaltakra.
A munkae szkÖzÖn fel kell tÜntetni a dolgozók biztonságaérdekében
szükséges
egyértelmű és könnyen észlelhető figyeúeztetéseket
Jíjekóseket.
A munkát elrendelő feladataa dolgoák megfelelő utasíiásokkal
történő ellátása.
Munkaeszközhasználata esetón ezen utasításoknak
tartalmaznruk kell a munka_
és kommunikációs eszköz működtetésére vonatk
oző valamennyi ismeretet,
továbbá az előreláthatő űzemzavar és meghibásodás
esetén szütséges t..náot.t.
A munkaeszkőzt el.kell látni kÖnnyen felismerhető szerk ezettel,amellyel
el 1ehet
választani az energiaforrásról. Az energiavisszatérése
és a visszakapcsolás nem
jelenthet veszélyt a dolgozőra.
Biztosítani kell, hogy a dolgozók biztonságosan
bejuthassanak és
tartózkodhassanak minden olyan területen, amely
szükséges a munkaes zkőzzel
tÖrténő munkavégzéshez, ideértve abeállitástés
a karbaniartást is.
A fejezetben és a vonatkozó, jogszabályokban-, sraaianiokban,
szabályzatokban
Ós egYéb előírásokban foglaltak elvegzeséért
éÁ ..guuto.itásáért_, az adott

'
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_
előírások
tevékenysóg irányításáórt és ellenőrzéséért amennyiber_, az adott
_ a munkát elrendelő
esetében a felelőó szemóly nem került meghatározásra
személy a flelelős,
Minden esetben fokozott figyelmet igényel a munkavégzés hatókörében
folytán folyamatosan
tartózkodok biztonsága. Mivel a gondozás tevékenysége
személyek, ezért a
tartózkodnak a munká végzéshatókorében neln munkavállaló
a munkavé gzésre
munkahely kialakításánál elsődleges Szempont, hogy ne:n csak
fokozottan azokat
alkalmas személyek egészségét,Á testi épségétvédjük, hanem
területére lépnek, és a
a személyeket is, akik a *unkáltutó á|talizemeltetett
veszélyeket fel nem
veszélyeket nem ismerik. Legfontosabb, hogy a laikus, és a
a
ismerő személyekre (leginkább kiemelt kör a gondozottak és esetlegesen
való
látogatók) semminemű veszóllyel ne járjon a munkáltató területón
tartózkodás.

Veszélyes anyagok kezelése - kockázatértékelés
felhasznált veszélyes
és biztonsági
anyagok és v"srólyes készítmZnyek expozíciójából eredő egószségi
meg
kolkázatok elkerüléséh eZ, Yagy csökkentós éhez a szükséges intézkedéseket

A munkahelyen jelenlóvő, vagy amunkafolyamat

során_

kell tenni.
fel kell
A veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat
A kockázatbecslést
kutatni, Áeg kett Úecsülni és értékelnikell /kockázatbecslés/.
dokumentálni kell.
Akockázatbecsléshez szükséges információkat /Biztonsági Adatlap,Használati
szerzibe.
Utasítás stb. / a gyártőtőI,besiatlitotól a beszerzést elrendelő
A veszélyes anyagokkal_, illetve a veszélyes készítményekkelvégzendő
információk és a
tevékenységmógkezdése előtt a munkát elrendelő a szükséges

ítás alapján me gelőző inté zkedé s eket _o ganato s ít,
Á *.g"tárő intézkedéseketés egyéb követelményeket írásba kell foglalni
vagy az általa
/Technológiai utasítás/. A techűógiai utasítást a munkáltató
ígazo|hutő módon az
megbízott"s zeméIy határozzameg-, adja ki írásban ós c,ktada
át kell dolgoznia,
ériitett dolgozóknak. A technológiai utasítást szükség szerint
pedig át kell
Akockázatbecslóst Újra el kell végezni, a technológiai utasítást
olyan változások
dolgozni, ha a munkuh"ly.n, illetve a tevékenységvégzésében
törűntek, amelyek a korábbi becslést és utasítást elavulttá teszik,
A korábban nem a]kalmazott veszélyes anyaggaltevókenység csak akkor
a
kezdhető meg, ha akockázatbecslés megtörtént és a kockázatkeze|ésére
illetve
utasítás/
megfelelő inúzkedéseket írásban meglratározták/technológiai
bevezették
testi
A veszélyes anyaggal tevékenysé getvégző munkavállaló egészségénekés
hajtani, A
épségének,o"goűuérdekében a szükséges intézkedéseketvégre kell
rnunkát elrendelő köteles:
. a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok áLtal okozottkockázatokat
megsztintetni
. u*Ónnyiben ez nem lehetsóges, akockázatokat az egészségetnem
károsíó, vagy eltűrhető szintre csökkenteni,

te

chno ló gi ai utas
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anyagok felhasználását dokumentálni kell a Mtv, 63§ a) alapján
alábbiak szerint
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A nyilvántartás tartalmazza

o
.
.
,

a munkaváIlalő nevét, születési helyét, idejét,

az expoziciőt okozőveszélyes anyagnevét,
munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét,
az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

A munkáltató a nYilvántartásban szereplő adatokat

a munkaviszony megszűnését

kÖvető tiz évig, ha a munkavállalő munkahelyén rákkeltő hatású
anyagoknak van
kitéve, ötven évig megőrzi.

AmennYiben a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, a nyilván tartott
adatokat a
rnunkavégzés helye szerint illetékes munkavédelmi hatós ágnak átadja
át. A
munkavédelmi hatós ág az adatok őrzéséről gondoskodik.

22. MunkavállalÓk ellenőrzésíkötelezettségei, munkaváIlaló

ellenőrzése

A munkav állalő köteles

o

o
o

:

a tőle elvárható módon ügyel saját maga ós a munk avégzéshatókörében
tartőzkodők biztonságára és egészségére,illetőleg a köinye zet
véd,elmére,
a rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközőketés biztonsági
berendezéseket megfelelően alkalm azza,
haladéktalanu1 kÖzÖl munkahelyi vezetőjével minden olyan
körülményt,
amely véleménye szerint egészségkárosító, vagy baleseti veszéllyel
járhat, és amelyet nem tud megszüntetni.

A munkát elrendelő

a munka rnegkezdése előtt és a munka idő alattis köteles
ellenőrizni a munkavédelmi előírások munkahelyi megvalós itását.
A munkavédelmi ellenőrzésének célja.annakme'gála{itása,hogy a munkavógzés
feltételei, a munkakÖrülmények, tárgyi és személyi feltételek
megfelelnek-e a
jogszabályokban, a mértékadő nemzeti szabványőkban,
a munkáltatói
u tas í tás okb an, gY ár tő i,táj éko ztatás b
an, mű s z ak i d oku m,entáci őb an me ghatáro z ott
munkavédelmi követelményeknek.
Az ellenőrzés kÖvetkező formáit kell kiilön-külön vagy együttesen alkalmazni,
amelyeket lehetőség szerint az éves ellenőrzési tervbJn kell
ütemezni:
. folyamatos, vezetői ellenőrzós,
. egyedi vezetői ellenőrzés (szemle),
o alkoholszondás ellenőrzés - szükség szerint
o sPeciális műszak i e_llenőrzések (villamos berendezé sek szabv ány ossági
vizsgálata, lift felülvi zsgálat, gépjárművek rnűszaki felülvizs
gaiata,
tűzvédelmi és tűzoltó berendezések ellenőrzése, felülvizsg au:ta).
'
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A rendszeres (folyamatos) ellenőrzésbe - lehetőség

szer_nt _ be

kell vonni

a

gondnokot iS

Áz ellenőrzések lefollatás ánál álta|ánosan érvónyesítendő elvek a következők:
o a tervszerű és rendkívüli (indokolt, bejelentésre lefolytatott) ellenőrzések
kiegészítikegymást
. azellenőrzések eredményétírásba kell foglalni, ahhoz szÜksóg szerint
intézkedósi dokumen táciőt kell kószíteni (határidó felelős)
. az ellenőrzéseket szükség szerint utóellenőrzés formájában kell
megerősíteni
az ellenőrzések eredményét indokolt esetben nyilvánosságra kell hozni,
rendkívüli oktatás formájában ismertetni kell.

.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
Hatósági felülvizsgálatok
Üzemeltető felülvizs gálatok
A munkavállaló ellenőrzési kötelezettségei
A munkavállaló a munka megkezdése előtt, illetve az űzemeltetési és a
technológiai dokumentációban előírt módon és gyakorisággal köteles
ellenőrizni a munkaeszközök- és a munkakörülmónyek megfelelősségót.
A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és

o

o

o

o

nem alakíthatja át
abiztonsági berendezést-, önkényesen nem mondhat le a védőeszkÖzÖk-,
a kommunikációs eszközök-, valamint a segéd- és munkaeszközök
hasznáIatáról-, és nem szegheti meg a vonatkozó előírásokat (a
technoló giai belső utasításokat, a vona tkoző B izl onság i Szabá|Y zatok
előírásait az egyéb írásbeli- ós szóbeli utasításokat),
A munkaválIaIő az ellenőrzései során tapasztalt hiányosságokat,
rendellenessé get kötele s azonnalj elenteni munkahelyi vezetőj ének,

23. Munkavédelmi hatósági ellenőrzés
-

A munkavédelmi hatós ág ellenőrzése kiterjed
o A munkáltató és a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető

.
o
o
o

Ós

biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és
kötelezettsé geinek telj esítésére
Munkahelyek létesítósóre, a munkaeszközök Üzemeltetésóre
Az alkalmazott technoló giákra, anyagokra
Azegyéni védőeszközökre vonatkozó követelmenyek érvényesítésére
A rnŰkubol"setek, fog|alkozási megbetegedések, fokozott exPozíciós
a, val amint a
e sete k kiv izs gáIás ára, b ej e lenté s ére, nyi lvántar tásár
me gelőzésre tett intézkedésekre
58i64. oldal

A munkavédelmi

hatóság jogosult az ellenőrzóse során foltárt hiányosságok

megszüntetése érdekében a Munkavódelmi Törvényben valamint
külön
jogszabálYban meghatározottintózkedés ós felelőssegre
vonás alkalmazására.
A hatóság bírságot alkalmaz az alábbi esetekben
o A munkavállaló életét,testi épségétvagyegészségénekveszélyeztetéséért
o Munkavédelmi üzembe helyezós elmulasztásáért
o Időszakos biztonsági feliilvi zsgálatelmrrlasztásáért
. soron kívüli ellenőrzés elmulasztásáért
o Kockázatértékeléselmulasztásáért a legmagasabb veszélyességiosztályba
tartoző munkáltató esetében, valamint szüksó ges exp ozíciób...lé./-é.
é,
hiányában
o szüksóges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök
műkö dé sképtelensé g éért,hiányáért
. Összehangolási kötelezettség elmulasztásáért
o Előírt alkalmassá gi vizsgálatok, biológiai monito rozás elmulasztásáért
. Foglalkozásitilalom megszegéséért
o Megengedett értéketmeghaladó expozícióban történő foglalkozt atásért
o Arákkeltő exPozícióval járó tevókenység esetén a különlo gszabály által
előírt rnórések elmulasztásáért

A munkavédelmi bírságot, a súlyos veszélyeztetéstfeltáró felügyelő javaslata

alaPján a munkavédelmi hatóság a veszélyeztetésmértéke
alaplán,válamint a
mllasztás személyi Ós tárgyi körülményeinek mérlegelésével sLabjat
l. ör.r"g",
50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

A munkavódelmi hatóság felügyelője jogosult
A munká lt atőt határ oz atb an kö te l ezni, ho gy

írásb an nyúj ts on táj ékoztatást
a megjelölt munkavédelmi követelmóny.k-t.ry.sítésérő1

a

a

valamennyi munkahelyen külön engedély neútt ellenőrzést tartani
Munkabalesetet - a munkáltatő ez irányú felelősségét nern
érintve kivizsgálni
A munkáltatót felhívni az egészségetnem veszé lyeztető és biztonságos
munkavé gzé s követelményeinek telj e sítés ér e, a úiányos
ságok
meghatáro zott időn belüli megszüntetésére.
A munkavégzésre vonatkozó súlyos előírások megszegésével
f o glalko zta t o t t mu nk av állalő t a ki fo gá s o t mu
nka"v e gres etű e ti tan i
ve szé lye s gép, b eren dezés, techno ló gia, vé dő e s zkőz|
anya g használatának
felfüggesztését elrendelni.
B al esetet rnunkabalesetnek nyilv ánitani, kivizsg
álását elrendelni
Munkáltatót kötelezni, hogy az éjszaka, munkavégzés keretében
fo gla lkoztatott munk av állalő i átla go s stati
sztika i |étszámát,
munkarendj ót, munk av égzéskörülményeire vonatkozó
információkat,
változások at idő szakonként bej e lentse,
A munkahelyen tafiőzkod,ő személyektől információt kérni,
szeméIy azonos sága igazolására felhívni
Munkahigiénés v izs gálatokat e lrendelni
1

a
a
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Az ellenőrzés lefolytatás ának akadályoztatása esetén a rendőrség

o

igénybevételére
A munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti
munkavég zésre irányuló jogviszonyt munkavégzésnek minősíteni.

a bejelentett súlyos munkabalesetet. valamint a foglalkozási
megbeiógedést, a fokozott expozíciós esetet - a munkáltatő ez irányú felelősségét

A felügyelő köteles
nem órintve

22. Legionella

- kivizsgálni

szab ályozása

Legionella áIta| okozott fertőzési kockázatot jelentő kÖzegekre, illetve

létesítmónyekre vonatkozó közegészsógügyi előírásokról szóló 49l20l5. (XI. 6.)
EMMI rendelet előírásai az irányadők.

Legionellouis, mint megbetegedés: a Legionella baktórium az utóbbi évtizedek
egylk fenyegető betegség csoportjának, a legionellozisrak a kórokozója, A
Jgi onel l Óz iát Pl a -a an diagno sz tizáItak e l ő ször az Amerikai E gye sült
t

Államokban.
A legionellozis olyan, különböző súlyosságú, esetenként halálos kimenetelű
embéri megbetegedések összefoglaló neve, amelyet a Legionella nemzetségbe
tartozőkoÁyezeli baktériumok okoznak. A legionellozis légútibetegség, amelY
emberről emberre nem, csak környezeti, legionellával fertőzÖtt aeroszol titján
teried.

jelen lévő vizi organizmus. Növekedésüket
zo-só;c-osvízhőmérsóklet segíti elő. 20'C alatt jellemzően nemszaporodnak, de
nyugvőfázisban túlélnek,és amikor avízhőmérsékleteeléri a megfelelŐ színtet,
tjru .ruporodni kezdenek. A baktériumok 60,C felett elpusztulnak.
S)aporodásukhoz különböző tápanyagokat is igényelnek, amelyeket a
v iziendszerekben megtalálható organizmusok (algák, amőbák, és egyób
vagy
baktériumo k), a víz uikotói, a v ezetéWendszerben kiülepedő anyagok,
korróziós termékek biztosítanak számukra. A biofilm a felületnövelő
lerakódásokkal (üledék, iszap, vizkő és rozsda) együtt a Legionella baktériumok
me gtapadásához é s n agyobb e 1l enál l ó képe s s é góh ez is hozzájárul.
A fertlzós háromféle ÁLchanizmus iltján jöhet létre: Legionella-ttaftalmaző
közeg inhalációjával, aspirációj ával és (ritkán) közvetl :n kontaktussal.
alakul
Legg"yakrabban a baktériurnokattaftalmaző aeroszol belégzésótkÖvetően
ki a megbetegedés.
ua a baktóriumok a tüdőbe jutnak, akkor az influenzaszerű ttineteket kÖvetően az
és
ember ellenálló képességétOttiggOen súlyos tüdőgyulladást, emésztőrendszeri
idegrendszeri megbet.gédé.t, legvégső esetben akár halált is okozhat,

Ez

egy mindenütt
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A legionellózisnak két megkülönböztethető

formája !étezik:
AtíPusos.legionellaPneumoni.a., azaz a legionárius
betegség: fő tünete a
tüdőgyulladás, amely magas lázzal és
változatos extrapulmonális
ttinetekke] társulva gyakran életveszélyes
állapotot okozhat.
o Pontiac -1áz: A Pontiac-lá z sz.intén ugyánattől
a baktériumtól keletkezik,
de egY tÜdőgYulladás nélküli és sokíár
.rvrreuu lefolyású tégrőrrrrri
megbetegedést okoz, amely hasonlít az
aiut influenzához,
^
A fertőzés
szemPondábőlkockizatikőzegnek tekintendő
valamennyi olyan
épitett v izt endszer, ame l yb en e gyütte
s en ádottuk az alábbife
ltéte lek
o A rendszerben 20-50 "C hőmérsékletű viz van.
o A rendszerben fennáll a pangó vizterekkialakulásának
lehetősége.

o

-

:

-

Ide tartoznak a nagy kiterjedésű rendszerek,
amelyekben nem egyenletes yagy
,
nem minden Ponton biztosított az áramlás,
i\letve"azhosszabb-Óviaeuú iaelg
ár amlás nélküli rendszerek.
A rendszer rendeltetós szerűhasznála,ta.során (vagy
rendkívüli helyzetekben)
eloszlású vízpermet (aeroszol) képződik.
IvÓ-és használati melegviz-rendszerek
optimális üzemeltetése. A legionellák
szaPorodását befolYás olő tényezők közül
a vizhőmérséklete
A Legionella optimális szaporodási hőmórséklete 25-45oC u l.g-;;h;1 ározőbb.
közöttvan, 60oC_on a
L, pneumophila baktériumok 99 %-a2 percalatt
elpusztul.
A Legionella kockázatcsökkentésének iegalapu.ó;b
módja az ivóés használati
mele gv iz rendszerekben a megfelelő vízháméiséklet
biztosítás a.
Az éPületbe beléPő ivőviz@iáegvíz) hőmérsékl ete
általában nem éri el a 2[oC_ot,
a csővezeték megfelelő szigetelés ével
ez a hőmérsék let azépület egészében
biztosítható.
Ha az ivőviz hőmórsék] ete az épület leg.távolabbi
pontján is 2 perces kifolyatás
után 20"C alattvan, akkor az iiővizhá|őzatulu.*n;k
ockázatűnak tekinthető,
A használati melegvizes rendszer minden ponqan
iál|amatosan 50"C fe1etti
vízhőmérsékletet kell biztos itani a legioneilak "rr"p".áaasának
me gakadál y ozásához, Ez az alábbi
techn ikai retteLtet mel l ett biztosithatő
:
állitott hasznáIati mele gv iz be áll ított hőmérs
ékl e te l e gyen te galább

'
o

o
o

,

tő :!
d vízhőrnérsékletesése a használati melegví z rendszerben
(a használati
melegviz elŐáIlitásához

legkőzelebbi e, uitor r"gtávolabbi csapolón
mért,
vagy a hálőzatra menő és visszaté rő vezetékben
mért hőmérséklet
kÜlÖnbség").n9
|9sven nagyobb, mint 10 'Ó,-;;törekedni kell az5 "C_nál
nem nagyobb különbségre.
d viz hőmérséklete egY Perces kifolyatást követően
valamennyi csapolón
haladja meg az SOoC-ot, optimálisan az
55"C-ot.
Ahol a forrázásveszély elkerülése érdekében
ennél alacsonyabb
vízhőmérsékletetke1l megvalósítani, ott
a triaegv izzel valővisszakeverést
a csaPolóh oz lehető legköze lebb ke
li me gvalósitani, pl. kényszerkevero
csaPtelePek alkalma zásával, Am9lnvib.i
.gy tetmosztáttroi tc;bb csapoló
tartozik, a termoszt át utáni vezetéksLakurriáriágata
ne legyen több mint
2 liter,

Új ópítésű, vagy felújítottrends zerekesetén
ahasználati melegvíz
rendszert, beleértve ahasználati melegví,
tartiytis, úgy ke11 méretezni,
61/64. oldal

'

Ez is
hogy arányos legyen a tényleges melegvíz felhasználással.
A
csókkenti u pun§ó vizes szakaszok kialakulásának kockázatát,
haszná|ati.r.r.E viz tartá|yban a víz tétegződése miatt kialakulhatnak
tartományt,
olyan területek, ahol a hőmérsóklet nem éri el a biztonságos
Ez a viztartályán belüli keringetésóvel, kiegészító fűtés a|kalmazásával

o

korlátozható.
kockázatát,ha a
Jelentősen csökkenti a legionellák elszaporodásának
ren dszerek
tartálybanlevő használati me le gvi zet rendSZereSen ki sméretű
1_1órára) 70 "C,, a
esetén hetente, nagyobb rendszórek esetón naponta
felfűtik. Hasonlóá hatékonyan alkalma zhatő a teljes haszná;^tt .melegviz
eri (áItalában éjszakai) 1 óra rdőtartamú felfűtóse,
rendszer h.ii
"gy*,
melynek soránő emeli hőmérsékletűvizet az egész.,1|uru:]9:
",
gram ozott, automatikus
rendszerben eptit.tr.lügye leti rendszerben pro

funkcióként.

o A vizrendszerben

1ebegő anyagok vízkőszemcsók, üledék, korróziós
ülepednek ki, Ezek
termékek jellemzőe n ahasznáIati melegviz tartáIyban
felüleiet biztositanak, ezért gondoskodni
a baktóriurrrok

"lrruporodásához
tisztításárőL A
kell a hasznáIati meiegviz tartályok rendszeres (évenkénti)
z, hogy a tartáIy egész
tartáIy tirrtiti"yitása íegyen keliően nagy ahho
felülete mechanikusan tisztítható legyen,

_ A hasznáIatimelegvízháIőzatbabeépített csőanyagoknak és szerelvényeknek 10
melegvizhőmérsékletnél
_
_
_

_

alkalmasnak kell lenniük a névleges há|őzatramenő
"C-kal magasabb hőmérsékletű üzemre (70 "C),
esetén
A szerelvé-nyek megfelelő tisztítása , vizkőtelenítése és szükség
renclszerbe beépített
fertőtleníté.. .1"rrgJdhetetlen. Az ivő- vagy melegvíz
a gyártői utasítás
kiegészítőviruirJlaberendezéseket (pl. |ágyítő, virs,zűrő)
kell,
,rűint,de jellemzően 1_3 havonta tisztitanlés fertőtleníteni
és szerelvényeket
A huzamosabu io"ig hasznáIaton kívüli csőszakaszokat
legmagasabb hőmérsékletű
legalább hetente egyszer néhány percig a lehető
me\egv ízze1 át kell mosatni,
hosszabb ideig nem
Ha a rendszer egészétvagykisebb részétegyhétnél
előtt a pangó és PotenciáÜsan
működtetik , u rÁkurrniótyoinak használáta

fertőzöttu,,"tu""upolóbólésakapcsolódóholtágbólkikellfolyatni.Eztaza
végezni,-fasználat előtt
eljárást minimális aerosrol képződéssel kell
legalább 60oC-ra melegíteni,
rendszerben tárolt vizet javasótt t oru hosszáig

kerül (p1, mert az el1átott
Ha egy adott vezetékszikasz vógleg esenkizárásra
teljesen eltávolítani, Az
végkifolyót megszüntetik), a vezetáks zakasztcélszerű
k, é s í g Y az e gé sz há]'Ő zatot
e|zár őkka| Iezá\t szakurrőt . gyakran áte re s z tene
vi s szaszen ny ező fertőzőforrássá válhatnak,
_ kockázat csökkentő beavatkozások ivó- és hasznáIatt melegvíz rendszerekben
a Legionella kolonizáció
Az optimális üzemeltetési feltételek általában elegendőell
*"gólő"é. ére,vagy annak alacsony kockázati szinten tartására.
téséheza
o Hő fertőtl enítés : a haszná|ari me le gví zr endszer, :lő fertőtlení
o
_r
galább 7 0 C a ke 11 eme lni,
há|őzatr a Áenő me 1e g v íz hőmérsé-ktetétle
irányából valamennyi
majd szakaszosan lraiadva a legtávolabbi csapoló
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kifolyót 3 percig fortő vizzel át kell áramoltatni a vizhőmérsóklet
egyidejű ellenőrzése mellett.
Kémiai fertőtlenítés: nagy dózisú, sokk szerű vegyszeres kezelés azonnali
ko ckázatcs Ökkenté sr e alkalmazható. F o l yamato s ki e gé szítő fertőtleníté
s
megfelelően megvál asztott módszerrel a Legionella ósíras zám tartős
visszaszoritására is alkalmas, Ivó- és használati melegviz fertőtlenítésére
csak az OTH által nyilvántartásba vett anyagot lehet használni. Jelenleg
az engedély ezett anyagok l i stáj án az alábbi hatő any agokat tartal maző
készítményekszerepelnek: hipoklorit, klórdioxid, és -hid.ogén-peroxid
és
ezüst vagy perecetsav kombinációja. sokk-fertőtlenítést követően a
vegyszerrel kezelt vizetteljesen le kell ereszteni, majd tiszta vizzel
átmosatni addig, amig a maradék fertőtlenít őszet koncentrá ciőja aháttér

értékrecsökken.

uv-fertőtlenítés: uv lámpa beépítéseabeérkező hid,egviz vezetékbe
csökkenti a hálőzat kolonizáci őját, AfelhasznáIási ponton beépítvea
végkifolyón a Legionella és egyéb baktériumok csíiaszáma jelentősen
c s okkenthetŐ, megfe l elő beá11 ításokkal (hul lámho
ssz, áramiási sebessé g)

teljes fertőtlenítés érhető el.
Vé gponti b akté riums zűrők alkalmazás a : a fe lha sználási p onton az gy
e
e s
csaPolókra felszerelhetőek olyan, erre a célra klképzett baktérium sz-ű}ők.
amelyekkel a viz teljesen baktériummentessé tehető.

-

A fertőtlenítéshatékonyságátminden esetben ellenőrizni kell. Sokk-fertőtlenítést
kÖvetően az ellenőrző LegionellavizsgáIatot egy héttel a beavatkozást
követően
j avasolt elv é gezni. Folyamatos
kémiai fertőtlenítés esetén az automata
vegYs zeradagolÓ működé sét rendszeresen ellenőri zni kell: a v e gy
szet
mennYiségétés fogYá sát a tartályban legalább hetente, a fertőtlen itőszer
koncentrációt a kijelÖlt ellenőrzőponton legalább havonta, az egyébmintavételi
Pontokon legalább évente egyszer. AzlJV berendezés esetén urbv intenziás
jelzi a megfelelŐ működést. A végponti szűrő esetén
a megfelelő működést az
Útemezett csere vagy fertőtlenítés garantátja. Az ellenőrzést és az
ehhez
kapcsolódó intézkedéseketdokumentálni kell.

A legionellozÍs fertőzés megelőzéséhez a hőfertőtlenítő eljárás megfelelő.
Az eljárás keretein belÜl szÜkséges a zuhanyrőzsákbelsejének vízkőoldóval való
rendszeres tisztítása.
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