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I. Ajánlott irodalom
• Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem,
• Dr. Varga László, A munkavédelmi törvény magyarázata,
• Dienesné K.E. (1999): Munkavédelem, oktatási segédlet DE Vezetés és
Munkatudományi Tanszék Debrecen.
• Molnár János - Kövér Tamás: (2009.) Egészségügyi vállalkozások
munkavédelmi tájékoztatója.
• Dr. Terjék László- Kövér Tamás- Nagyhaju Norbert: (2012.) Az Agrár
felsőoktatás munkavédelmi tájékoztatója.
• Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Munkavédelem az Európai Unióban
és Magyarországon,

I. Ajánlott irodalom
• A Munkavédelem irányítása az Európai Unióban és Magyarországon, KJK
Kerszöv kiadó,
• Kapás Zsolt (2009): Munkahelyi pszichoszociális kockázatazonosítás,
kockázatértékelés, kockázatkezelés.
• TÁMOP-2.4.8.-12/1-2012-0001 Munkaképességi Index felmérés,
• TÁMOP-2.4.8.-12/1-2012-0001 Az egészségügyi ágazatban dolgozó
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető munkahelyi
kockázatok,
• Berényi A., Juhász B. (2012.): Stressz, Konfliktus, Munkahely, Megküzdés
• NMH Munkaképességi Index Kérdőív
• NAPO When stress strikes!
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II. Munkavédelem története
A munkavédelmi szemlélet alakulása és fontossága
Ezt a fejezetet Kofi Annan volt ENSZ főtitkára által megfogalmazott szavakkal kezdem:
„A biztonságos munka nem csupán józan gazdaságpolitika, hanem alapvető emberi jog.
Ahhoz, hogy ezt az alapvető jogot mindenhol elismerjék, a hozzáállásnak nagymértékben
változnia kell.”
A munkavédelemre és a vele szorosan összefonódó ergonómiára is igaz Ebbinghaus német pszichológus
megállapítása, miszerint „hosszú múltja, de rövid története van”, hiszen a munkavégzéssel kapcsolatos
problémák egyidősek az emberiséggel. Az ókori Spártában, amikor az életképtelen csecsemőket ki tették a
Taigetoszra az egyfajta alkalmassági szelekciónak számított. Az ókori Rómában, kezdetben a hódító
háborúk miatt nagyszámú rabszolga ált rendelkezésre, akiket tárgyként kezeltek és éjjel nappal dolgoztatták
őket. Hadrianus uralkodása alatt előírták, hogy a bányászoknak fürdőt és lábbelit kell biztosítani. Ahogy
csökkent a rabszolgák száma a gazdaság megőrzése érdekében védeni kellett őket, sőt a szakképzett
rabszolgák jelentősége egyre inkább felértékelődött.
Más volt a helyzet a szakképzett munkaerővel. Az írástudó, vagy valamihez értő (pl. szakács, kézműves, ruhavagy cipőkészítő) rabszolgát mindig megbecsülték, sokra tartották. Ciceróról például feljegyezték, hogy
kedvenc felolvasó-rabszolgájának tüdőbaját saját költségén gyógyítatta. A kisiparosok nagy része szabad
polgár volt, ők főleg kisázsiai-görög rabszolgákat vásároltak, akik nagyobb szakmai ismeretekkel
rendelkeztek, mint a római mesteremberek. Ezek a rabszolgák már pénzt gyűjthettek és később
megvásárolhatták a szabadságukat. A korai császárkorban a "minisztériumokat" felszabadított rabszolgák
vezették, a beosztottak rendszerint magasan képzett rabszolgák voltak, ami kihatott az államigazgatásra és a
törvényhozást is befolyásolta. Arisztotelész azt mondta, hogy "a rabszolgaság természeti tény, a
rabszolgára addig szükség van, amíg a vetélő nem mozog magától a szövőszéken". És valóban,
rabszolgaság a XIX. század végéig fennmaradt, többé-kevésbé változó formában.





"vetélő" pedig megindult, John Kay John Wyatt
1738-ban szabadalmaztatta "szárnyas fonógépét"

 Az emberi munka védelme (a munkavédelem) azonban nem minden korban
volt egyformán fontos. A szakképzett, nehezen pótolható munkaerőre mindig
ügyeltek, ez azonban soha nem volt teljes körű. Amikor potenciálisan több
volt a munkavállaló, mint a munka, illetve amikor a munkavédelem nagy
költségtöbblettel jár, a munkaadók nem fordítanak elegendő anyagi eszközt
a munkavédelemre.
 A munkavédelem és az eszközvédelem ellentmondásai azonban rendszerint
csak látszólagosak, a kettő között szoros kapcsolat van. Egy bányaomlás,
vagy egy vegyi üzemben bekövetkező robbanás esetén a halálesetek és
egyéb súlyos személyi sérülések mellett jelentős anyagi kár keletkezik a
termelő-berendezésekben, amit a további termelés kiesés is fokozhat.
 Ezért a munkaeszközök védelmére tett intézkedések
egyben
munkavédelmi intézkedéseknek is tekinthetők. A mai értelemben vett
munkavédelem a modern gyáripar kialakulásával, a munkaeszközök
fejlődésének adott szakaszában, a géprendszereken alapuló, a dolgozók
nagy tömegeit tömörítő gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg
követelményként, jogilag is szankcionált intézményrendszerként. A
"kapitalizmus bölcsőjében", Angliában ahol már a XVIII. század második
felében a gőzgép és a gyapotfeldolgozó gépeket használtak.

1802-ben kiadták a tanonc-törvényt
1832-ben az első gyári törvényeket



A mai értelemben vett munkavédelemről tulajdonképpen az ipari forradalom
kirobbanásától beszélhetünk. Az első munkavédelmi jellegű szabályozást tartalmazó
törvény 1819.-ben a pamutgyárakban megtiltotta, hogy 21 éven aluli munkások éjjel
dolgozzanak, továbbá a 18 éven aluli munkások naponként csak 12 órát
dolgozhattak



Magyarországon először az 1872. évi VIII. törvény foglalkozott a munkavédelemmel
kapcsolatos kérdésekkel, mely rögzíti, hogy „Minden gyáros köteles gyárában saját
költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és a telep
minőségére, a munkások életének és egészségének lehető biztosítására szolgál.”
Ezt követően az 1891. évi XIII. törvény előírta, hogy vasárnaponként és Szent István
napján a munkát szüneteltetni kell.



1927. évi XXI. törvény, amely már foglalkozott a nők és fiatalkorúak védelmével



1938.-ban bevezetik a napi 8 órás általános munkaidőt. 1939.-ben Általános
Balesetelhárító Óvórendszabályok bevezetésére kerül sor (ÁBO),



„Nem csak abban a szólásmondásban lakozik igazság, hogy mindenkit érhet baleset,
hanem abban is, hogy nincs az egyszerű környezet, ahol ne történhetnék baleset.
Viszont mindenhol elháríthatjuk a baleseteket, még a legveszélyesebb
munkahelyeken is, csak gondosság, figyelem, elővigyázat és óvatosság kell hozzá.”



1949. évi XX törvény a Magyar Népköztársaság Alkotmánya csak az egészség
védelmét és a munkaképtelenség esetére szóló segítést említi, illetve említést tesz
még a társadalombiztosításról és az orvosi ellátásról.



1954.-ben megalakult a Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet.



1959.-ben megalakult a felsőfokú és középfokú munkavédelmi szakembereket képző



Megalkotásra került az 1967. évi II. törvény a Munka Törvénykönyve, amely
kimondja, hogy „az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása a munkáltató feladata, ennek keretében köteles a munkavégzés
körülményeit tervszerűen



Ezt követően az 1972. évi II. törvény, az Alkotmány kimondja, hogy a munkavédelem
már alkotmányos jog.



Felállításra kerül 1975.-ben az Országos Munka és Üzemegészségügyi Intézet



Az 1989. évi XXXI. törvény, mely a Magyar Köztársaság Alkotmánya deklarálja, a
munkához való jogot, foglalkozás szabad megválasztásához való jogot, egyenlő
bérezéshez való jogot,a pihenéshez, a szabadidőhöz, a fizetett szabadsághoz való
jogot, valamint a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez és orvosi ellátáshoz
való jogot, illetve a szociális biztonsághoz való jogot.



1992.-ben elfogadásra kerül a Munka törvénykönyve, és végezetül eljutunk a
jelenleg is érvényben lévő Munkavédelmi törvény megalkotásához, amely 1993. évi
XCIII. törvény.[1]

Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet feladataként

[

A munkavédelem célja és feladatai, a
munkavédelem fogalma
 A munkavédelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és
egészségügyi követelmények és az ezeket megvalósító szervezetek, intézmények,
eszközök, előírások összessége.
 A munkavédelem célja a balesetek, a foglalkozási ártalmak és a megbetegedések
megelőzése. A munkavédelem előírja a balesetek, foglalkozási ártalmak megelőzésének
módszereit. Szervezeti felépítését és ellenőrzését törvény szabályozza.
 A munkavédelmet közvetve érinti a munkahely kulturáltsága, a szociális ellátás
színvonala is. Az emberhez méltó munkakörülmények egyformán fontosak a
munkáltatónak és a munkavállalónak, mint pl. a munkahely rendezettsége, tisztasága, a
megnyugtató színek, a nem bántó zaj, a fizikai erőkifejtés csökkentése, a testméretnek
megfelelő kezelőhelyek, kezelőelemek.


A nem dohányzók védelmére dohányzóhelyet kell kialakítani.

 Monoton munkavégzés esetén munkahelyi tornát kell beiktatni a munkaidő alatt.
Lehetőséget kell adni a kulturált étkezésre, tisztálkodásra, öltözésre.
 A munkavégzés helye és az öltöző közelében kell lennie toalettnek. Amennyiben a
dolgozók létszáma vagy a munka veszélyessége indokolja üzemorvost kell alkalmazni,
illetve ennek hiányában legalább elsősegély-nyújtó helyet kell biztosítani.

 Maga a munkavédelem összetett főnév, sokáig vitatott volt a szónak a helyessége,
vagyis, hogy nem a munkát kell, hanem a munkást kell védeni. A nyelvtudomány
szerint jelentéstömörítő összetételek, közé tartozik, vagyis az összetett szó elő és
utótagja között bonyolult kapcsolat van. Tehát a tömörítés nem szó szerint, hanem a
kapcsolat teljességével értelmezhető a munkavédelem esetén nem az előtag
védelme, hanem a vele kapcsolatos védelmi intézkedések, kárelhárítások stb.
rendszere a szó értelme.
 A munkavédelemnek két nagy területre tagolódik, az egyik a munkabiztonság, míg a
másik foglalkozás egészségügy (munkaegészségügy). A munkabiztonság, a
munkakörülmények, és a munkavégzés szabályait határozza meg, illetve ezek
betartását ellenőrzi. Feladata a balesetek megelőzése, a bekövetkezett balesetek
kivizsgálása, intézkedések, hogy a baleset ne ismétlődhessen meg. A
munkabiztonság a balesetek megelőzésére olyan munkakörülményeket alakít ki,
amelyek kiküszöbölik a veszélyforrásokat, ill. megóvják azoktól a dolgozókat

1993. évi XCIII. Munkavédelmi törvény

 A törvény célja, hogy a Nemzeti alaptörvényben foglalt elvek alapján szabályozza az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és
szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző
képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében,
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő
megbetegedéseket.
 A Mvt. hatálya a "szervezett munkára" terjed ki, függetlenül annak szervezeti vagy
tulajdoni formájától.
 A Mvt. ugyancsak meghatározza a munkáltató kizárólagos felelősségét a
biztonságos és egészségre nem ártalmas munkakörülmények biztosításában, előírja
a munkavállalók bevonását, a munkavédelmet érintő kérdésekbe ill. döntésekbe,
megfelelő képzésüket és tájékoztatásukat,
 előírja munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatását, mégpedig a vállalkozás
létszámától és veszélyességi besorolásától függő képzettségi és időbeli feltételekkel,
és bizonyos tevékenységeket kifejezetten munkavédelmi szaktevékenységnek
minősít.
 munkavédelmi szakember vagy foglalkozás-egészségügyi orvos szolgálatainak
igénybevétele semmiképpen nem helyettesíti, vagy csökkenti a munkáltató
felelősségét a munkahelyi egészség és biztonság terén.

III. Kiragadva néhány, talán
legfontosabb jogszabályt.
•
•
•
•
•
•

Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.
A Munka Törvénykönyve 2012. évi I. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény
A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvény
A munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet
61/1999. (XII.1.) EüM. Rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett
munkavállalók egészségének védelméről
• A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet
• 33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi
higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő
egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi
követelményeiről

• 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről
• A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról 5/1993. (XII.26.) MüM
rendelet
• A
munkahelyek
munkavédelmi
követelményeinek
minimális szintjéről 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM r.

• 44/2000. EüM r. Veszélyes anyagok csoportosítása
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
• 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről
• 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és
fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

• 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről
• 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és
egészségvédelmi jelzésekről
• 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi
sugárvédelméről
• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
• 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
• 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek
biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
Munkavédelmi jogszabályok:
• http://www.mvkepviselo.hu/jogszabalyok.html
Közel 100 jogszabály szövege is megtalálható
Ingyenes jogszabálykereső
• Magyarország.hu
• Njt.hu

IV. Hatósági irányítás
szabályozások

V. Munkabalesetek kialakulása és okai
•

•

A balesetek egyidősek az eszközkészítő, eszközhasználó emberrel, a "homo faber"rel. "Munkahelyi" balesetekről gyakorlatilag azon koroktól fogva beszélhetünk, amikor
a szervezett munkavégzés kialakult. Az ókori kultúrákban, városállamokban,
birodalmakban élő emberek hátrahagyott emlékei, régészeti leletei mutatják, hogy a
probléma létezett és igyekeztek rá megoldást találni.
Hammurabbi törvényoszlopa rendelkezett arról az esetről, ha valaki gondatlanul látta el a
munkáját - bár itt főként az okozott gazdasági kár és nem a személyi sérülés volt a kritikus.

• piramisok építése ezrek életét követelte
• görög mitológiából jól ismert Ikarosz és Daidalosz története amit felfoghatunk egy sajátos balesetnek
• ipari kapitalizmus kialakulásától kezdtek foglalkozni a
balesetvédelemmel. Ekkor már fontos volt a munkaerő
biztosítása.
• A balesetvédelem kezdetben a megfigyelésre, a regisztrálásra
és a felhalmozódó munkatapasztalatokra épült

Fogalmak
•

A baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül
hirtelen, vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást,
illetőleg halált okoz. /Mvt. 87. § 1/A /

•

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy
azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült)
közrehatásának mértékétől függetlenül.
Munkavégzéssel összefüggésben következi be a baleset, ha munkavállalót a foglalkozása
körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett
üzemi étkezés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb
szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során
bármely munkáltatónál következett be (Mvt. 87. § 3. pont) - súlyos az a munkabaleset amely: a)
a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől

Üzemi, úti baleset: Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező
balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról)
a munkahelyére, illetve a munkahelyről a lakásra (szállásra) menet közben éri,
kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérlet járművével történt
Kvázi balesetek (majdnem balesetek): olyan eseménysor, amelynek során egy
potenciálisan súlyos következményeket előidézni képes eseménylánc valamilyen
okból nem fut le teljesen és így a lehetséges súlyos következmények végül is nem
következnek be. Tehát a majdnem baleset lehetett volna valóban baleset.

Fogalmak
•

•
•

•

Súlyos az a munkabaleset, amely:
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított
egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét
vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó
károsodását;
b) valamely érzékszerv (vagy érzékelőképesség) és a reprodukciós képesség elvesztését,
illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének
elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott.
Csonkolásos munkabaleset az a munkabaleset, amely bármely ujj első percének az
elvesztését eredményezi, továbbá az ennél súlyosabb esetek.
Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett
olyan heveny idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés,
a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális-, és ergonómiai
kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb
vagy kisebb igénybevételének a következménye.[1]
Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás
gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben meghatározott biológiai határértékeket
meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön (27/1996.(VIII. 28.) NM rendelet 2. § b)

•
[1] 27/1996. (VIII. 28) NM rendelet, 2. §

Balesetek emberi tényezői
•Tapasztalat hiánya
–A feladatot, környezetet, munkatársakat nem ismeri
–A rendellenes állapotokat nem ismeri fel
–A gép teherbírásának határait

•A dolgozó és a munka kölcsönhatása
–Teljesítménykényszer
–Döntéskényszer
–Nagy kockázat

•Helytelen alkalmazás, üzemeltetés
–Nem megfelelő célra, vagy módon használják
–Nem végzik el a hibajavítást, karbantartást

Információ hiány
– Változásokról tájékoztatás hiánya (pl. műszakváltás)
– Jelzőberendezések hibája



Baleseti adatok
•
•

•

•

Április 28.-a minden évben a munkahelyi balesetekben megsérült vagy elhunyt
munkavállalók nemzetközi emléknapja.
Az első emléknapot 1984-ben a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta, majd a
megemlékezés az USA-n keresztül szétterjedt és szokássá vált az egész világon. Azóta
ezen a napon egyének és szervezetek - ezek között a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi
Szövetsége és tagszervezetei, a magyar szakszervezetek is - világszerte megemlékeznek az
elhunyt, megsérült vagy megbetegedett dolgozókról.
A
megemlékezéshez
az
ILO
(Nemzetközi
Munkaügyi
Szervezet)
is
csatlakozott Munkavédelmi Világnap elnevezéssel, - a munkahelyi balesetek és
megbetegedések megelőzésére téve a hangsúlyt.
A statisztikák nagyon elszomorítóak, az ILO szerint a munkahelyi balesetek és betegségek
naponta mintegy 6000 emberéletet követelnek világszerte, és ez a szám emelkedni látszik.
Becslések alapján ezen túlmenően évente 270 millió nem halálos munkahelyi balesettel
kell számolnunk (ezek mindegyike legalább 3 napos munkahelyi hiányzással jár), továbbá
160 millió új munkahelyi megbetegedéssel. E balesetek és betegségek költségei az ILO
adatai sze-rint a világ GDP-jének 4 %-át teszik ki.



Baleseti adatok
• A
Nemzetközi
Munkaügyi
Szervezet legfrissebb becslései szerint
világszerte 2,34 millió halnak meg
munkahelyi baleset következtében. Ezekből
321 000 balesetnek, a további 2,02 millió este
pedig a munkahelyi körülmények okozta,
halálhoz
vezető
egészségkárosodásra
vezethető vissza.
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VI. Belső szabályzatok, utasítások, protokolok
ismertetése.
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Munkavédelmi szabályzat
SZ 010.C – Veszélyes hulladékok gyűjtési szabályzata
Védőeszköz jutatási szabályzat
Kollektív szerződés
Orvosi vizsgálatok rendje, Védőoltási szabályzat
A higiénés folyamat szabályozása, MF 09.C
Munkautasítások
– Műtéti kézfertőtlenítés, sebészi bemosakodás MU 003.KL
– Ajánlott fertőtlenítőszerek listája MU 023.KL
– Kéztisztasági mintavételi munkautasítása MU 046.KL
– Szúrásos – vágásos balesetek megelőzése, teendő előfordulásuk esetén MU 055.KL
– Aerosolos fertőtlenítés MU 002.KL
Protokolok
– Higiénés kézfertőtlenítés és kesztyűhasználat protokollja MP 008.KL
– Bőrfertőtlenítés protokollja MP 009.KL
Oktatási tematikák
– Munkavédelmi oktatási tematika
– Tematika infekciókontroll oktatáshoz MU 053.KL

VII.
Munkaalkalmasság,
foglalkozásegészségügyi
szakorvosi ellátás.

Munkavédelem

Munkaegészségügy
Foglalkozás-

Munkabiztonság
Munkahigiéné
egészségügy



Munkaalkalmasság vizsgálata
A munkaköri követelmények vonatkozhatnak:
– Végzettségre
– Ismeretekre
– Munkatapasztalatokra, ha bizonyos készségek csak ezen keresztül sajátíthatók el: területe és időszaka.
– Korábbi teljesítménymutatókra
– Egészségi állapotra és fizikai-fiziológiai jellemzőkre (ha munka jellege megköveteli)
– Érdeklődési területre és típusra
– Képességekre: általános intelligenciára és specifikus részképességek meglétére
– Személyiség típusokra, vonásokra
– Értékrendszerre és beállítódásra, attitűdökre
Leggyakrabban alkalmazott kiválasztási eljárások: munkaköri interjúk, referenciák az előző munkahelyekről
és az elvégzett projektekről, életrajzi adatok a pályafutásról, munkaalkalmassági pszichológiai tesztek
(érdeklődési és motivációs, értékrendszerre vonatkozó, intelligencia, részképesség, személyiség), munka-minta
tesztek (amelyek szimulálják a munkavégzés legfontosabb és legkritikusabb feladatait), a munkakörhöz
szükséges ismeretek számonkérése, ill. értékelő központok.
AZ INTÉZMÉNYBEN A MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK ALAPJÁN MEGHATÁROZZÁK A
MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSI SPECIFIKÁCIÓKAT (VÉGZETTSÉG, HATÓSÁGI VIZSGA,
TAPASZTALAT) ÉS KÖVETELMÉNYEKET (ATTITŰDÖK, ISMERETEK, KÉPESSÉGEK ÉS
KÉSZSÉGEK,
VISELKEDÉS),
ÉS
AZT
MUNKAKÖRÖNKÉNT
DOKUMENTÁLJÁK.
A
KÖVETELMÉNYEKET A VÁLTOZÓ KÖRÜLMÉNYEKHEZ IGAZÍTJÁK, ILL. RENDSZERESEN, DE
LEGALÁBB 3 ÉVENTE FRISSÍTIK



Munkaalkalmasság vizsgálata
Személyiségteszt
Pszichológiai és személyiségteszteket a kiválasztás során.

A tesztek objektív
eredményeket hoznak, ezzel ellensúlyozzák a szubjektív emberi döntések súlyát, és csökkenti a
kockázatot - hiszen több oldalról is "lecsekkolták" a jelentkezőt. Egy jó teszttel olyan
információkat kaphatnak, amelyet egy interjúval nem sikerült volna megtudni.

Van azonban a pszichológiai tesztekkel egy probléma: a magánéletet is feltárják,
így például kiderülhet, hogy valakinek milyen a szexuális orientációja, vagy épp vannak-e
kisgyermekkorából adódó elfojtásai. Ezek ismerete általában egyáltalán nem szükséges ahhoz,
hogy a HR-es megtudja, alkalmas-e a jelölt az állásra. Az pedig, aki nem felelt meg, általában
nem kap visszajelzést a cégektől. Ha igen, akkor sem magyarázzák meg, hogy miért nem mellette
döntöttek - az ok lehet például a monotóniatűrés hiánya, de a nem megfelelő szakmai tapasztalat
is. A jelentkező viszont biztosan szívesen megtudná, hogy mivel nem voltak elégedettek, hogy azt
fejlessze.



Munkaalkalmasság vizsgálata
Jogot sérthet
A munka törvénykönyve szerint a jelentkezőktől az állásinterjún kizárólag olyan adatokat
kérdezhetnek, amelyek lényegesek a munka betöltéséhez. Éppen ezért tilos a családi állapotra, a
gyerekek számára rákérdezni, de az életkor is tabu. Egy olyan személyiségteszt vagy alkalmassági
vizsgálat azonban, amely szinte a jelölt tudta nélkül - például szabad asszociációs feladatokkal
vagy nonfiguratív "pacák" elemzésével - derít fényt a legbelsőbb titkaira, nem etikus. Emellett
például a poligráf, hazugságvizsgáló gép használata is problémákat vet fel - írja a Jogi Fórum Jóri
András adatvédelmi biztosra hivatkozva.
A teszt kitöltése előtt egy pszichológusnak fel kell készítenie a tesztre a jelentkezőt. Az elkészült
teszt eredményeit előbb meg kellene beszélni a vizsgált személlyel, és csak ha az beleegyezik,
akkor van joga továbbítani a megbízónak. Azokat az adatokat pedig, amelyek nem kapcsolódnak
szorosan a betöltendő munkakör által elvárt képességek vizsgálatához, nem szabad a cég elé
tárni.



Munkaalkalmasság vizsgálata
A Captain tesztrendszert Bertil Thenström vezetésével 1982-ben, Svédországban kezdték
fejleszteni. Mára Európa 15 országában - Magyarországon 1997 óta - használják, ez kizárólag a
munka világára koncentrál.
Ahhoz, hogy valaki értelmezni és értékelni tudja a teszteredményeket, egy speciális
tréningprogramot kell elvégeznie. A cég HR-munkatársa szokott foglalkozni ezzel, hiszen az
értékelőnek jártasnak kell lennie az interjúkészítésben, és ismernie kell a különböző munkahelyi
magatartásformákat is.
Arcról a személyiséget?
A FaceReading Kft. egy arcelemző szoftvert gyártott, amely - a cég szerint - a jelentkezők
fizimiskája alapján állapítja meg az adott ember személyiségét Az ilyen vizsgálat az ügyvéd
szerint jogsértő akkor is, ha a pályázó beleegyezését adta, illetve ha az adatok megbízhatósága
egyébként kérdéses.



Munkaalkalmasság vizsgálata
•

A személyiségtesztek típusai
1. A személyiség-kérdőívek
Ezek saját kitöltésen alapulnak. A válaszadó a saját korábbi reakcióiról és érzéseiről számol be. Mindenki
ugyanazokat a kérdéseket kapja, a válaszokat gyakran számítógépes értékeli ki. A válaszok különböző
személyiségdimenziókat - például extrovertált vagy introvertált-e a személy - mérnek. Tudományosak,
megbízhatóak és objektívek, ám időnként kissé talán felszínesek.
2. A projektív tesztek
Ezek a személyiség mélyebb rétegeit vizsgálják. Elsősorban a tudattalan kívánságokat, motivációkat és
konfliktusokat tárják fel. Egy többértelmű ingert - például tintafoltot, elmosódott ábrát - kell értelmeznie a
vizsgált alanynak, amelybe ezáltal a saját személyiségét vetíti, vagyis "projektálja" bele. Az egyén
képzeletének a termékeivel talán felfed valamit önmagából - remélik a vizsgálatot végző szakemberek.

Áltudományok "helye" a HR-ben
•
Ha elfogadjuk, hogy az új kolléga kiválasztása egy gazdasági döntés a cég vezetői részéről, akkor ebből
következik, hogy itt nincs helye hókuszpókuszoknak, áltudományos elméleteknek, sarlatánkodásnak.



Munkaalkalmasság vizsgálata
Kétes értékűnek látom a grafológiai elemzést is kiválasztásra.
Jó ötletnek tűnhet, hiszen az írásszakértésnek van egy igazságügyi ága, és a téves megítélés
szerint, ha az igazságügyben elfogadják, akkor kiválasztásra is jónak kell lennie. Látnunk kell
azonban a különbséget az igazságügyi írásszakértő tevékenysége és a kiválasztásra használt
grafológiai elemzések között. Az igazságügyi írásszakértők olyan ügyekben készítenek
szakvéleményt, amelyekben a kézírás készítőjét kell azonosítani, és az írás, aláírás valódiságát
vagy hamisságát kell megállapítani. Személyiségről, szakmai alkalmasságról, lelki folyamatokról
nem írnak elemzést, nem készítenek pszichológiai szakvéleményt íráskép alapján. Így a két
tevékenység csak megnevezésében hasonlít egymásra, másban nem.
A grafológia, mint bizonyítottan kétes tudomány
Az arcelemzéssel ellentétben, erre próbáltak kísérletek végezni, és tudományos módszerekkel
igazolni, hogy működő módszer lehet a személyiség megismerésére (nem munkaerőkiválasztásra!). A kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a grafológia fals eredményt ad,
megbízhatatlan.Valid, tudományosan igazolt személyiségteszt alapján készített és egy grafológiai
módszerekkel készített személyiségkép ugyanazokról az emberekről nem adtak azonos képet.



Terhességi teszt, mint munkaköri alkalmassági
vizsgálat
•

Az 1992. évi Mt. tartalmazott egy tételes szabályt, amely kimondottan tiltotta, hogy a
munkavállalót terhességi vizsgálat elvégzésére, illetve erről szóló igazolás bemutatására
kötelezzék, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmasság megállapítása érdekében, jogszabály
alapján kerül sor. A hatályos törvény ugyan nem tartalmazza ezt a kitételt, azonban a 2004.
évi CXI. törvénnyel kihirdetett, az anyaság védelméről szóló ILO Egyezmény 9. cikke
kimondja, hogy minden tagállamnak biztosítania kell, hogy az anyaság ne lehessen
foglalkoztatási megkülönböztetés forrása. Ennek keretein belül pedig tilos terhességi tesztet
vagy ilyen tesztről igazolást kérni akkor, amikor egy nő foglalkoztatásra jelentkezik, kivéve,
ha ezt a nemzeti jogszabályok megkövetelik olyan munka kapcsán, amely a nemzeti
jogszabályok értelmében tilos vagy korlátozandó terhes vagy szoptató anyák esetében, vagy
amely felismert vagy jelentős kockázatot jelent a nő vagy a gyermek egészségére.

•

A fentiekre tekintettel, valamint az általános magatartási követelményekről szóló
rendelkezések alapján elmondható, hogy az 1992. évi Mt.-ben nevesített tilalom továbbra is
fennáll, bár a tételes szabályt a jogalkotó nem emelte át a hatályos törvénybe.



Egészségügyi alkalmassági
vizsgálat fajtái:
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat: annak megállapítása, hogy a járványügyi
szempontból kiemelt munkaterületen munkát végző személy fertőző megbetegedése
mások egészségét nem veszélyezteti, illetve meghatározott esetekben kórokozó
hordozása mások egészségét nem veszélyezteti;
Munkaköri alkalmassági vizsgálat
annak megállapítása, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett
tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt
jelent és annak képes-e megfelelni;
Szakmai alkalmassági vizsgálat: a szakma elsajátításának megkezdését megelőző,
illetőleg a képzés és az átképzés időszakában az alkalmasság véleményezése érdekében
végzett orvosi vizsgálat;
Orvosi vizsgálatot kell végezni a következő esetekben:
A munkavállalónak a munkakezdést megelőzően
A munkavállalónak a munkakör megváltoztatása előtt



A foglalkozásfoglalkozás-egészségügyi szolgálat













Mvt. 58.
Mvt.
58.§ (1) a munkáltató egyes feladatainak
ellátásához
foglalkozás
foglalkozás--egészségügyi
szolgálatot
köteles biztosítani
biztosítani..
Külön
jogszabályban
meghatározott
munkaköri
alkalmassági vizsgálatokat végez és kezdeményezi az
ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
vizsgálatokat.
Külön jogszabályban meghatározottak szerint a
foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós
esetek kivizsgálása
kivizsgálása..
A munkavégzés egészségügyi károsító hatásának
vizsgálata..
vizsgálata
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
tanácsadás.
Munkavállalók
munkakörülményeivel
kapcsolatos
felvilágosítás..
felvilágosítás
Külön jogszabályban meghatározottak szerint az I.
alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők
egészségi alkalmassági vizsgálata

A szolgálat közreműködik







A munkahelyi veszélyforrások feltárásában
feltárásában..
A foglalkozásfoglalkozás-egészségügyiegészségügyi-, fiziológiaifiziológiai-,
ergonómiai--,
ergonómiai
higiénés
feladatok
megoldásában..
megoldásában
Az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi
ellátás
megszervezésében,
az
elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében
felkészítésében..
A
munkáltató
katasztrófa
megelőző,
elhárító, felszámoló és az előidézett
károsodások
rehabilitációs
tervének
kidolgozásában..
kidolgozásában

Munkaköri alkalmasság vizsgálata és
véleményezése
Az egyik legfontosabb preventív feladat
Célja: megállapítani az egyén arra való alkalmasságát, hogy tudjaCélja:
tudja-e teljesíteni
feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül, megelőzni a munkahelyi
egészségkárosodást..
egészségkárosodást
Szükséges ismerni a veszélyeket, ki kell értékelni a kockázatokat és ezekre a
kockázatokra célzottan kell megállapítani a munkavállaló alkalmasságát, tehát
az alkalmasságot mindig egy adott munkakörre és feladat(ok)ra kell elvégezni
elvégezni..
A kockázatok ismerete és a dolgozó egészségi állapotának, fizikai
teljesítőképességének kettőssége szolgáltat elég adatot a munkaköri orvosi
alkalmasság megállapításához.
megállapításához.
Döntéshozás az alkalmasságról, szükség esetén az alkalmasság mellett
munkaköri korlátozási javaslatok megfogalmazása.
megfogalmazása.
Minden esetben a munkát, munkahelyet kell adaptálni a dolgozóhoz és nem
fordítva..
fordítva

A foglalkozásfoglalkozás-egészségügyi orvos mindig csak javaslatot tesz, ezt
követően a döntés azé aki a munkáltatói jogokat gyakorolja.
gyakorolja.



A személyi feltételekről
gondoskodás





Egészségi állapot
Képzettség
Ismeretanyag
Sérülékeny csoportok védelme

A munkavégzés személyi feltételei
A személyi feltételek 4 csoportra
oszthatók





Egészségi állapot
Képzettség
Szükséges számú munkavállaló
A munka irányítása

Minden dolgozónak részt kell venni
a következő orvosi vizsgálatokon


Előzetes alkalmassági

(munkába lépést megelőzően,
munkakör vagy munkahely megváltoztatása, kéthetes időtartamot
meghaladó munkavégzés előtt.)



Időszakos alkalmassági



Soron kívüli

18 évnél fiatalabb munkavállalók, a
reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött munkavállalók, fokozott terheléssel, veszéllyel járó
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Az időszakos vizsgálatokat az első két csoport
esetében évente, míg a harmadik csoport esetében a Rendeletben meghatározottak szerint
(bizonyos esetekben évente több alkalommal) kell elvégezni.

(egészségi állapot változása esetén,
esetén, elszenvedett heveny
foglalkozási megbetegedéskor, eszméletvesztéssel járó,
járó, vagy ismétlődő
munkabaleset után, rosszullétek, amelyek munkahelyi okokra vezethetők
vissza,30 napot meghaladó keresőképtelenség után, a munkavégzés fél évet
meghaladó szüneteltetés után).

Záró
 Speciális vizsgálatok
→
Rákkeltő anyag környezetében dolgozók esetében


→ Külföldön dolgozó munkavállalók hazajövetelekor

Orvosi vizsgálatok menete
a munkaalkalmasságot végző orvos asszisztense adja meg az időpontot, hogy mely napon hány
dolgozót tudnak fogadni A dolgozók alkalmassági vizsgálatra küldése "Beutalás munkaköri orvosi
alkalmassági vizsgálatra" elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri.
Alkalmassági vizsgálat lejárata előtt, a dolgozó megkapja a beutalást a munkaköri alkalmassági
vizsgálatra, a legmegfelelőbb időpontra.
Az orvosi vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Amennyiben a
dolgozó a kijelölt napon nem tud részt venni a vizsgálaton, ezt írásban kell jeleznie, az igazgató
felé. Amennyiben a kérését az igazgató elfogadja, új időpont kerül kijelölésre.
Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható.
Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton,
a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani!
Az eredeti munka alkalmassági véleményt a dolgozó magánál köteles tartani, hogy az ellenőrzéskor
bemutatható legyen. Másolatot a vizsgálat másnapján a munkaügy részére kell adni.
Az intézmény valamennyi tagintézet vezetője és dolgozója, szigorúan köteles betartani a
szabályokat.

VIII. Stressz

Mentálhigiéné –
Stressz, szorongás a munkahelyen.

Sokkoló adatok
EU (Bilbao- Ügynökség, Canon felmérés)
évente 41 millió munkavállalót érint
Stressz okozta károk > GDP 1 %-a
Munkából való hiányzás 50%-a
Magyarország (SOTE)
Idült stressz: minden 5-ik munkavállalót
Komoly feszültség: minden 2-ik
munkavállalót érint

MVT. Pszichoszociális kockázat
54. §68 (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:
•
•
•
•

a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d)69 az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és
munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés
időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására,
a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;

1/H.210 Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok,
munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége,
amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz,
munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

Mentálhigiéné
A lelki egészség megőrzésének és elősegítésének tudománya

A lelki egészség kulcsfogalmai:
• Egyensúly – testi, lelki és szociális
• Örömkészség
• Alkalmazkodási képesség
• Önkontroll
• Öngyógyító képesség
• Önismeret
• Stresszel való megküzdés - coping

„…a stresszt nem kell – és nem is lehet –
elkerülni. Hasznos, sőt kellemes lehet a
stresszel való találkozás, ha a stressz
hatásmódjával megismerkedve annak
megfelelően alakítjuk életfilozófiánkat.”
(Selye János)

Stressz – fogalmak
Selye János (1960) Stressz-fogalom kidolgozása
Jelentése: nyomás, feszültség, szorult helyzet, igénybevétel, kényszer
Definíció: Olyan helyzet, esemény ami veszélyezteti az egyén fizikai vagy
pszichológiai jóllétét.
Stresszor: stresszt okozó események, tényezők
– Eustressz – pozitív, jótékony, serkentő
– Distressz – negatív, túlzott, testi-lelki megbetegedéshez vezet
Fiziológiai alap: „harcolj vagy menekülj” – Cannon- féle vészreakció
Alkalmazkodási szindróma:
• Alarm reakció – rövid távú – azonnali védelem
• Ellenállás szakasza – folyamatosan fennálló stressz esetén
• Kimerülés szakasza – az alkalmazkodási energia kimerül - megbetegedés

Selye János
• Először írta le a stresszt, mint fogalmat.
• „A stressz a szervezet nem specifikus válasza
bármilyen igénybevételre.”
• A stresszt nagyon különböző tényezők
válthatják ki, az emberi szervezet mégis
nagyon hasonló biológiai folyamattal
válaszol rájuk.

Selye János
• Selye János 1907. január 26-án született Bécsben. Édesanyja
osztrák, míg apja, Dr. Selye Hugó magyar katonaorvos volt.
• A prágai német egyetemen kezdett orvosi tanulmányokat, itt
szerzett orvosi valamint kémiai doktorátust. Mielőtt 1929-ben
doktorrá avatták, Párizs és Róma egyetemein is több évet
tanult.
• Apjával ellentétben a kutatói pályát választja. Ezt követően a
prágai Patológiai Intézetben dolgozik, míg 1931-ben a
Rockefeller-ösztöndíj elnyerésével az Egyesült Államokba
távozik. Később Kanadába költözik, ahol a montreáli McGillen
Egyetemen biokémiát oktat.
•

1945-től saját intézetének (Institut de Medicine et de
Chirurgie Experimentale) igazgatója.

• Selye János nevétől elválaszthatatlan a stresszelmélet.
• Stresszelméletéért közel 10 éven át jelölték orvosi Nobel-díjra, végül
azonban mégsem kapta meg. Ez annak tudható be, hogy
igyekezete, melyben a stresszt számos betegség okozójának
tüntette fel, több orvosi szakágat érintett, amely a Nobel-díj
odaítélésekor gondot okozott.
• Életfilozófiája is a stressz–fogalom körül kristályosodott ki.
•

Soknyelvűsége, két kézzel rajzolni tudása, nagy műveltsége, színes
egyénisége szuggesztív hatású előadóként tette ismertté.

Stresszkeltő események jellemzői
• Befolyásolhatóság
– Minél kevésbé befolyásolható, annál inkább stresszkeltő.
– Nem tudjuk megakadályozni, hogy bekövetkezzen

• Bejósolhatóság
– Figyelmeztető jelzés hatására a szervezet készülni tud. Ha nincs ilyen,
állandó készenlét van, a szervezet kimerül.

• Énképre gyakorolt hatás – „Próbatételek”
– Minden olyan esemény, amely alkalmazkodást kíván, stresszkeltőnek
tekinthető – Holmes és Rahe (1967)
– Életesemény skála – elmúlt egy év történései

Stressz következményei
1.

Negatív következmények

•

Negatív pszichológiai következmények (düh, depresszió,
szorongás, kiégés)

•

Viselkedési zavarok (alvászavarok,
szokások, szenvedélybetegségek)

•

Testi megbetegedések (magas vérnyomás, érrendszeri
betegségek, emésztőrendszeri megbetegedések, migrén)

•

Vállalati szempontból (munkával való elégedetlenség, az
elköteleződés hiánya, az alacsony teljesítmény, munkahelyi
balesetek, megnövekedett betegszabadságok)

rossz

étkezési

Viszont!!!
2.

Pozitív következmények
A mentális egészség és jólét illetve szervezeti oldalról
nézve a magas munkavállalói elkötelezettség és
teljesítmény szintén elképzelhetetlen stressz nélkül.

Áltlános stresszmodellek
1.

Selye János:
Általános adaptációs szindróma modellje

A stressz keletkezésének folyamatát három szakaszra bontja:
1.
2.

3.

Alarm reakció: rövid időre csökken az alkalmazkodó és ellenálló
képesség, majd a szervezet azonnal mozgósítja erőforrásait.
Ellenállás: a stresszhatás tartós fennállása esetén – a szervezet
olyan módon növeli alkalmazkodó és ellenálló képességét, hogy
az lehetővé tegye a hosszú távú adaptációt.
Kimerülés: ekkor a szervezet már nem tud tovább megküzdeni a
stresszhatásokkal, az ember energiaforrásai kiapadnak amely
teljes összeomláshoz vezethet.

Az általános adaptációs szindróma

A stressz pozitív vagy negatív hatásai tehát attól
függnek, hogy a különböző stresszorok az ember
erőforrásait és alkalmazkodóképességét milyen
mértékben és milyen hosszú ideig veszik igénybe.
Kedvező
esetben
eustresszről
(kedvező
következményeket eredményez) beszélünk, káros
következményekkel járó stressz esetén viszont
distresszről.

• A
munkahelyi
stressz
kockázatának
megértéséhez
szakítani
kell
a
stressz
egyértelműen
negatívumként
történő
kezelésével és a stresszhatások optimális
szintjéről való eltérést kell viszgálni.
• Selye bírálói szerint: a keletkezési folyamatban
jelentkező egyén különbségeket illetve a
stresszhatások
közötti
eltéréseket
hangsúlyozzák.

• Figyelembe kell venni a munkán kívül az élet
nagyon sok területéről származó stresszhatást.
• pl.: gyermek születése, munkahelyváltás.
• Kumulatív jelleg.
• Nagyobb kockázat.
• Tipp?

Stressz: nem betegség, de előkészíti a
terepet hozzá

Életesemény skála
Holmes és Rahe (1967)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Házastárs halála
Válás
Különélés
Börtön, vagy más zárt intézet
Közeli családtag halála
Baleset vagy betegség
Házasság
Állás elvesztése
Kibékülés a házastárssal
Nyugdíjazás
Családtag betegsége,
változás az egészségi állapotában
Terhesség
Szexuális problémák
Új családtag befogadása (születés, örökbefogadás,
családtag hazaköltözése)
Üzleti problémák (csőd, fúzió)
Anyagi helyzet változása (rosszabbodás, javulás)
Közeli barát halála
Új munkaterület
Jelzálog érvényesítése (lefoglalás)

100
73
65
63
63
53
50
47
45
45
44
40
39
39
39
38
37
36
30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Új beosztás a munkahelyen
(előléptetés, lefokozás áthelyezés)
Gyermek elköltözése otthonról (házasság, kollégium)
Probléma anyóssal, apóssal, mennyel, vővel
Kiemelkedő személyes teljesítmény
Házastárs munkába állása, vagy munka abbahagyása
Tanulmányok kezdete vagy vége
Életkörülmények változása
Személyes szokások megváltozása (öltözködés,viselkedés)
Nézeteltérés a főnökkel
Költözés, lakhelyváltoztatás
Iskolaváltoztatás
A kikapcsolódás módjának, gyakoriságának megváltozása
Templombajárási szokások megváltozása
Társasági szokások megváltozása
Kölcsönfelvétel
Alvási szokások megváltozása
Étkezési szokások megváltozása
Üdülés
Karácsony
Apróbb szabálysértések

29
29
29
28
26
26
25
24
23
20
20
19
19
18
17
16
15
13
12
11

Életesemény skála – értékelési útmutató

• 0 - 149

Nincsen számottevő kockázat

• 155 - 199

Enyhe krízisszint

• 200 - 299

Közepes krízisszint

• 300 -

Súlyos krízisszint

Milyen a stresszt kiváltó szervezeti
tényezőket ismerünk?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Munkaszerep jellemzők
Munkaköri jellemzők
Személyes munkakapcsolatok
Szervezeti struktúra és kultúra
HR rendszerek
Fizikai munkakörnyezet és technológia

Munkaszerep jellemzők
• Szerep kétértelműség: olyan munkahelyi
szituációt értünk alatta, amelyben nem
egyértelműek és előre jelezhetők egy
munkavállaló által elvégzendő feladatok
és felelősségek.
• Szerep
konfliktusok:
egy
munkavállalóval szemben két egymással
összeegyeztethetetlen
szerepelvárás
jelenik meg.

• Szerep túlterheltség: egy munkavállaló
nem képes a tőle elvárható munkát
elvégezni,
vállalásait
teljesíteni
a
rendelkezésre álló idő alatt.
• Szerep alulterheltség: a munkavállalónak
nincs lehetősége tudását, készségeit
alkalmazni munkája során.

Munkaköri jellemzők
• Munkaidő beosztás: jelentős kockázat a
többműszakos munkarend és a túlmunka. Ide
tartozik a 24 órás készenlét vagy a
rendelkezésre állást igénylő munkakörök, mint
stresszorok is.
• Részmunkaidő vagy távmunka mindezt
csökkenti (de a munkahelyi csoportkapcsolatok
gyengülnek).
• Munka
tartalma:
repetitív
munkakörök
kockázata (ismétlődés) pl.: futószalag, telefonos
ügyfélszolgálat.

Személyes munkakapcsolatok
• Munkatársak által nyújtott támogatás (nagyobb
segítség, mint a házastárs vagy barát
támogatása)
• Vezető stílusa: agresszív vezetés, passzív
vezetés, lassez faire, (demokratikus).
• Átalakító vezetés (pozitív): közös magasabb
rendű
értékek
segítségével
igyekszik
összekapcsolni a munkavállaló és a vállalat
céljait.

Szervezeti struktúra és kultúra
• Szervezeti
struktúra:
erősen
centralizált
szervezeti
struktúrában
magasabb stressz-szintet
figyeltek meg.
• Szervezeti kultúra: belső
versengés, mint stresszor,
különösen leépítések
idején.
• Munkahelyi
igazságtalanság.

HR rendszerek
• Kiemelkedő szerep a munkahelyi stressz kialakulásában és a
munkavállalók stresszel való megküzdésének támogatásában.
• Toborzás-kiválasztás: egyén-szervezet, egyén-munkakör
illeszkedés.
• Képzés-fejlesztés hiánya: gátolja a különböző változásokra való
személyes felkészülést.
• Karriermenedzsment: karrierelakadást.
• Teljesítménymenedzsmentnél: a kitűzött célok és elvárások
egyértelmű, pontos megfogalmazásának hiánya.
• Javadalmazás és kompenzáció: méltányosság hiánya
• Kiáramlás: munkahelyek bizonytalansága!

Fizikai munkakörnyezet és
technológia
• Pozitív és negatív irányba is befolyásolja a
munkahelyi stresszt.
• Pl: kiválthatja a korábbi monoton
munkafeladatokat,
támogathatja
a
döntéshozatalt,
tartalmasabb
munkatempó.
• De! Megnövelheti a szervezeti változások
gyakoriságát, az elvárt munkatempót,
szellemi megterhelést.

Vállalat felelősségének értelmezési
lehetőségei 1.
1. A vállalatok társadalmi felelőssége pl.: tömeges
leépítéssel kapcsolatos életminőség romlás.
Kulcsszerepe
van
a
tulajdonosok
és
menedzserek etikai elkötelezettségén alapuló
választásaiknak.
2. Részvényesi elmélet: a vállalati működés célja
a profit és a részvényesek vagyonának
maximalizálása.
Az
ember
alapvető
eszközként, szinte tárgyként jelenik meg. A
stresszkezelés célja kizárólag a vállalati
nyereségmaximalizálás.

Vállalat felelősségének értelmezési
lehetőségei 2.
3. Érintett-elmélet (steakholder theroy): a
vállalat működésében érintett minden
olyan
csoport
vagy
egyén,
aki
befolyásolhatja
a
szervezet
célmegvalósítását, vagy érintve van
abban.
• A munkahelyi stressz, mint munkahely
által okozott egészségügyi probléma
kezelése a vállalat feladata.

4. Közjó modell: a vállalat feladata a közjó
elmozdítása,
azaz
munkálkodás
mindazon
javakért,
amelyek
s
szervezetben megvalósuló teljes emberi
fejlődéshez szükségesek.

Munkahelyi stresszkezelő
programok
1.

Intervenció fókusza szerint: a munkavállalókra és a
munkakörülményekre
irányuló
intervenciókat
valósíthatunk meg.

•

Az egyén fókuszú intervenciós programok olyan
készségek és technikák elsajátítását szolgálják,
amelyek segítenek a stresszel való személyes
megküzdésben
és
ellánállóbbá
teszik
a
munkavállalókat a stressz negatív körülményeivel
szemben.

•

A szervezet fókuszú intervenciós programok a
munkahelyi környezet és egyéb szervezeti működési
jellemzők
megváltoztatására
irányulnak.
Pl.:
munkahelyi
társas
támogatás
növelése,
a
kommunikáció javítása a cél.

2. Az intervenció momentuma (időzítése) szerint
• Elsődleges stresszkezelő programok: a munkahelyi
stressz kialakulásának megelőzése (pl.: rugalmas
munkaidő révén).
• Másodlagos stresszkezelő programok: a magas
munkahelyi stressz csökkentését vagy olyan védő
tényezők kialakítását célozzák, amelyek csökkentik a
munkahelyi stressz káros hatásait (pl.: munkahelyi
társas kapcsolatok javítása).
• Harmadlagos stresszkezelő programok: a munkahelyi
stressz következményeként már kialakult betegséget
kezelik, a munkavállalók rehabilitációját célozzák (pl.:
pszichoterápiás kezelés).

Jelen helyzet
• A munkahelyi stresszkezelő programok többsége
másodlagos és harmadlagos intervencióra, tehát a
következményekre irányul.
• A vállalatok elsősorban a munkavállalók stresszel való
megküzdési készségeit igyekeznek fejleszteni, míg a
stresszorok
csökkentésére
irányuló
programok
ritkábbak.
• Több szerző ugyanakkor egyetért abban, hogy a
munkahelyi stressz kezelésében a preventív és átfogó
stresszkezelési programok ígérik a legbiztatóbb
eredményeket.

EGYÉB TECHNIKÁK

Légzéskontroll
Légzésfajták:
- Mély lélegzés, amikor a légzésben a tüdő alsó és felső
része is részt vesz. Garantálja a fizikai, érzelmi és
intellektuális frissességet.
Több oxigén jut a vérbe, melytől a test kedélyjavító
endorfint termel.
- Felületes légzés: csak a mellkas falát emeljük meg.
Hiperventiláció: pánikba eséskor jelentkezik. Csökken az
agyba jutó oxigén mennyisége, ami szédülést,
gyengeséget és valótlanság érzetet kelt.
Elsősegélymódszere: „zacskóba lélegeztetés”

Hátrányai:
- nem jut levegő a tüdő alsó részébe, ahol a legtöbb az
oxigénfelvevő véredény. Ezért a testnek keményebb
munka a légzés.
- Rossz hatással van a rekeszizomra is, ami hasznos
segítség lenne a stressz elleni küzdelemben.
- Felületes légzés esetén emelkedik bennünk a fizikai
feszültség, mivel kevés oxigén jut a vérbe.
Figyeljünk a légzésünkre és térjünk át a mély lélegzésre!

Masszírozás, testmozgás
• Az izmokban is jelentkezhet feszültség, ez a fizikai
stressz
• Okai: helytelen tartás, hosszas ülés, kalciumszegény
étrend
• Legfájdalmasabb jele az izomgörcs
• Ellenőrizzük, van-e feszültség testrészeinkben
• Ha érzünk feszültséget, oldjuk fel masszázzsal
• Egy hatásos masszázs felfrissíti a testet és a lelket

• A stresszmentes napkezdetért felkelés előtt jól
nyújtózzunk ki
• Felkelés után lélegezzünk mélyeket terpeszállásban
• A hírek helyett hallgassuk reggel kedvenc zenénket, ami
optimistává és boldoggá tesz.
• Hosszas utazás után vagy közben is hasznosak a lazító
mozdulatok
• A szellemi stressz ellen napközben mozgassuk át
nyakunkat és vállunkat
• A görnyedtség meggörbíti, a keresztbe tett láb pedig
elferdíti a gerincet.
• Lefekvés előtt a torna biztosítja a mély és nyugodt alvást

Aromaterápia
Az illóolajok egy része belélegzés útján, más részük a bőrön keresztül
felszívódva fejti ki hatását.
Nem csak a testre vannak jó hatással, hanem a lelket is felderítik.

A stressz elleni leghatásosabb olajok:
• bergamott: serkentő, kedélyjavító, fertőtlenítő és
antidepresszáns hatása van.
• kamilla: lazító, nyugtató.
• tiszta zsálya: meleg és boldog illat, fizikai jóérzéssel tölt
el. Kiváló általános frissítő és pezsdítő. Nagyszerű
depresszió ellen.
• levendula: pihentető, antibakteriális. Pánik ellen,
idegnyugtatónak kiváló. Fertőtlenítő hatása van, számos
bőrbetegség gyógyításában nagy szerepe van, pl.
rovarcsípéseknél, pattanásoknál, égési sérüléseknél,
bőrgyulladásnál. Izomfájdalmaknál is hatásos.

• mézfű: vidító hatású, melankólia ellen kiváló.
• narancsvirág: egyike a leghatékonyabb nyugtató és
antidepresszáns olajoknak, jól beválik idegesség és
depresszió ellen
• borsmenta: lazító, remek serkentő és frissítő hatású.
• ilang-ilang: érzéki, enyhet adó, euforikus olaj.
Jelentése: virágok virága. Illatat egzotikus, nagyon édes.
Mérsékli a vérnyomást, a túl gyors szívverést, a haragot
és a feszültséget.

Meditáció

XI. Védőeszköz szabályzat bemutatása és alkalmazása.

X. Munkaruha – védőruha.

X. Munkaruha – védőruha.
Egyéni védőeszköz
• Minden olyan új készülék, felszerelés, berendezés, eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy
egy személy viselje vagy használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy
több kockázat elleni védekezés céljából.
• Ha a tevékenységek egy részénél nem lehet műszaki illetve szervezési intézkedésekkel a
kockázatokat megszüntetni, vagy elfogadható szintre csökkenteni, akkor a munkavállalókat
egyéni védőeszközökkel kell ellátni.
• A szükséges egyéni védőeszközök és használatukra kötelezettek körének megállapítása a
fellépő veszélyek és ártalmak felmérése után történik. A feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
• A munkakörülményekben (veszélyekben és/vagy ártalmakban) bekövetkezett változásokat, a
védőeszközök juttatásának változtatásával, szükség szerinti kiegészítésével kell követni.
Munkaruha
• A munkáltató szociális juttatások keretében támogathatja a munkavállalók kulturális, jóléti,
egészségügyi szükségleteinek kielégítését, életkörülményeik javítását. A támogatásokat, illetve
ezek mértékét a kollektív szerződés határozza meg, de a munkáltató a munkavállaló részére
ezen túlmenően is nyújthat támogatást.
• A munkáltatói támogatás egyik formája a munkaruha juttatása is, mely az előző bekezdés
értelmében a munkáltató részéről önkéntes, tehát nem kötelező.
• Abban az esetben viszont, ha a munka a ruházat nagymértékű szennyeződésével vagy
elhasználódásával jár, a munkáltató a munkavállalónak munkaruhát köteles biztosítani.

X. Munkaruha – védőruha.
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha,
amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a
munkavállalókat el kell látni, és használatukat meg kell követelni.
A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs, a védőképesség csökkenés
esetén a cseréről azonnal gondoskodni kell!
A munkáltató – az Mvt. 56. §-a alapján – munkahelyenként és munkakörönként írásban
meghatározza azokat a munkafolyamatokat, technológiákat – ideértve a munkaeszközöket és
anyagokat, valamint a kockázatot is –, amelyek védőeszköz használatát indokolják, valamint a
juttatott védőeszköz típusát és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőeszköz
ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védőeszköz veszélyes hulladékként
történő kezelése (a továbbiakban: a védőeszköz juttatásának rendje), továbbá
a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtartamát is,
meghatározza a kockázatok jellegét és mértékét,
biztosítja a kockázatok jellegének és mértékének megfelelő védelmi képességgel rendelkező,
továbbá
a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klimatikus környezetnek megfelelő
védőeszközt, amelyet a védőeszközre meghatározott felhasználási határok (védelmi képesség,
fokozat vagy osztály) figyelembevételével választ ki,
figyelembe veszi a védőeszköz használatának egészségi (egyéni) alkalmassági feltételeit, illetve
annak egészségi korlátjait.
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Po
Egyéni védőeszközök fogalma
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet alapján
Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés, eszköz,
amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje vagy használja az
egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy több kockázat elleni
védekezés céljából, nevezetesen (a, b, c, d)
a) az olyan több elemből vagy eszközből álló együttes, amelyet a gyártó összefüggően
épített egybe abból a célból, hogy az egy személyt egy vagy több egyszerre ható
kockázat ellen megvédjen,
b) az egy személy által a tevékenység végzése céljából viselt vagy használt, nem
védőjellegű eszközre eltávolítható vagy eltávolíthatatlan módon erősített készülék
vagy eszköz,
c)

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

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

Egyéni védőeszköz főcsoportok
1. Fejvédő eszközök /agy koponyát fenyegető veszélyek és ártalmak
megakadályozása csökkentése/
Védősisak, mechanikai hatások, sugárzások, hideg stb.
2. Arcvédő és szemvédőeszközök

Kézipajzs, hegesztősisak, védőszemüveg, szemlencsék, védőálarc,
3. Légzőszerveket védő eszközök: szűrő típusú, izolációs légzésvédő készülékek.
Fél álarc, teljes álarc, különböző szűrőbetétek
4. Hallószerveket védő eszközök /85 dB, impulzusos zaj 125 dB./
Fültokok, füldugók, hallásvédő sisakok /25-30 dB/
5. Védőruhák /hő, vegyiálló, láng, permet, vegyszer, radioaktív szennyezés/
Védőkötény, derékvédő,

Az egyéni védőeszközök kategóriái

• Az egyéni védőeszközöknek 3 kategóriája van.
A kategóriába sorolás összetartozó szempontjai:
a védelmi szint,
a védelmi szint megítélhetősége,
a védelmi szint és a rendeltetés összhangja, illetőleg a
megjelenési forma.
Az adott kategória - kisebb módosulással – meghatározza a
vizsgálat, a tanúsítás és az ellenőrzés szintjét.
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1. Kategória

Kis védelmi
szinttel
rendelkező,
egyszerűbb
védőeszközök

Amelyeknél a gyártó vélelmezi, hogy a felhasználó képes az
adott védőeszköz védelmi szintjét elegendő biztonsággal
megítélni, az alkalmazásának szükségességét kellő időben
megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően
használni.
(Megegyeznek a 2/1995. (I. 6.) MüM számú rendelet 4. számú
mellékletében felsorolt egyéni védőeszközökkel.)
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1. Kategória
Kis védelmi szinttel rendelkező,
egyszerűbb védőeszközök
• felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (ide értve: a fejbőr védelmére
tervezett fejvédőket, kertészkesztyűket, ujjvédőt);
• gyengén agresszív hatású tisztító- illetőleg karbantartószerek, melyek hatása
minden nehézség nélkül visszafordítható (pl. higított tisztítószer-oldatok ellen
védelmet nyújtó kesztyű);
• az 50OC-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése;
• veszélyes ütéssel együtt nem járó tárgyak kezelése (pl. kesztyű, kötény);
• nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények
fejvédelem, időjárás hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);

(pl.

• gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire
hatnak, nem okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét
szolgáló könnyű fejvédők, kesztyűk, könnyű cipők);
• Napsugárzás (pl. napszemüveg)
2016.01.12.
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2. kategória

Amelyek nem
tartoznak a
1. kategóriába,
vagy a 3. kategóriába

•
•
•
•
•

minden védősisak, a sportsisakot is beleértve,
arcvédők,
szemvédők, és fényvédők,
minden hallásvédő eszköz (fülbe vagy fülre helyezve),
speciális használatra tervezett és gyártott védőruházat és/vagy a
hozzátartozó (beépített vagy leválasztható) tartozékok minden fajtája,
• mindazok a védőeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a kar és/vagy kéz
védelmére terveztek és gyártottak. Megjegyzés: Ide tartoznak azok a
ruhadarabok, amelyek a kezet vagy a kéz egy részét védik (ötujjas,
ujjatlan vagy egyujjas kesztyűk, illetve csak az ujjakat vagy a tenyeret
védő ruhadarabok, stb.
• mindazok a védőeszközök és/vagy a hozzátartozó (beépített vagy
leválasztható) tartozékok, amelyeket kifejezetten a láb és/vagy lábfej
védelmére terveztek és gyártottak, valamint a csúszásvédelemre
terveztek és gyártottak.
2016.01.12.
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2. KATEGÓRIÁBA TATOZÓ
VÉDŐESZKÖZÖK

• Sisakok, szemvédők, hallásvédők
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3. kategória
Komplex
Amelyek
tervezésű
• a halálos kimenetelű balesetek,
védőeszközök
• a súlyos, visszafordíthatatlan
egészségkárosodást okozó hatások ellen
védenek, és
• amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a
felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja
kellő időben felismerni.
2016.01.12.
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3. kategória
Komplex tervezésű védőeszközök 1
• a szűrőtípusú légzésvédőeszközök, amelyek a szilárd anyagok,
illetőleg folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező,
illetőleg radiotoxikus hatású gázok ellen védenek (pl. maszk, amely azt
a célt szolgálja, hogy megóvja viselőjét a mikrobás és virusos
fertőzéstől);
• a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök, beleértve
a búvárkészülékeket is;
• azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetőleg ionizáló
sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak;
• azok a védőeszközök, amelyeket hő hatásának kitett környezetben
használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a
100OC-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen,
függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng, vagy nagyobb
méretű olvadt anyagok fröccsenésének jelenléte fennáll-e vagy nem;
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3. kategória
Komplex tervezésű védőeszközök 1
• a szűrőtípusú légzésvédőeszközök, amelyek a szilárd anyagok,
illetőleg folyékony aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező,
illetőleg radiotoxikus hatású gázok ellen védenek (pl. maszk, amely azt
a célt szolgálja, hogy megóvja viselőjét a mikrobás és virusos
fertőzéstől);
• a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzésvédő eszközök,
beleértve a búvárkészülékeket is;
• azok a védőeszközök, amelyek kémiai hatások, illetőleg ionizáló
sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet biztosítanak;
• azok a védőeszközök, amelyeket hő hatásának kitett környezetben
használhatók, ahol a környezeti levegő értéke eléri, vagy meghaladja a
100OC-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak jelen,
függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng, vagy nagyobb
méretű olvadt anyagok fröccsenésének jelenléte fennáll-e vagy nem;
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3. kategória
Komplex tervezésű védőeszközök 2
• a hideg környezeti hatás ellen védő eszközök, ha a környezeti
hőmérséklet - 50OC alatt van, vagy ezzel azonos hatást keltő
klímaviszonyok vannak;
• mindazok a védőeszközök, amelyek a villamosság által okozható
kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak,
a feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében
végzett tevékenységnél, illetőleg a nagyfeszültség alatt lévő
berendezésektől való elszigetelést szolgálják.
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3. Kategóriába tartozó védőeszközök
• Leesés ellen védő eszközök
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Tájékoztató
Felhasználói információ
• Tartalma:
A
védőeszközök
alapvető
egészségvédelmi és biztonsági követelményeinek
megvalósulásához szükséges elemek (A rendelet
3. számú melléklete 1.4 pontjában előírtak
alapján.)
• A védőeszközre vonatkozó reklám tartalma nem
lehet ellentétes a tájékoztatóban rögzítettekkel.
• A tájékoztatót pontosan és érthetően kell
megfogalmazni
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Az egyéni védőeszközök
jelölése
• Az EK - jelölést valamennyi védőeszközön
kötelező elhelyezni.
• A védelmi képességre utaló piktogramokat a
honosított
harmonizáló
szabványok
tartalmazzák.
• A korábban alkalmazott típusszámok kötelező
használata megszűnt.
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