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ELİSZÓ
A Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának történelmi gyökerei a
XIX. század közepéig nyúlnak vissza. 1868-ban nyitotta meg kapuit a debreceni Országos
Felsıbb Gazdasági Tanintézet. Az elsı tiszántúli agrár-felsıoktatási intézmény többszöri
átalakulás után 1953-ban Debreceni Mezıgazdasági Akadémiaként alakult újjá, 1962-tıl
Agrártudományi Fıiskolaként folytatta tevékenységét. 1970-ben alapították meg a Debreceni
Agrártudományi Egyetemet.
Napjainkra sikerült eljutni oda, hogy munkavállalóink és hallgatóink nem csak „egy teherrel
több”-ként aposztrofálják munkavédelmi kötelmeiket, hanem aktív részesei a mindennapok
agrár munkabiztonságának.
A munkavállalói és hallgatói létszámában is jelentıs Agrár- és Gazdálkodástudományok
Centrumának munkavédelmére és foglalkozás-egészségügyi feladataira kiemelt figyelmet
fordítunk. Az elméleti és gyakorlati oktatás veszélyessége, a pszichoszociális kockázatok, a
kiszolgáló szervezetek munkavállalóinak folyamatos veszélyeztetettsége arra ösztönöz
bennünket, hogy a terület kockázatainak mérséklésére minden szükséges intézkedést
megtegyünk.
Ennek a kiadványnak - melyet a célközönség olvasóinak jó szívvel ajánlunk - meghatározó
célja a munkavédelem sajátos szakmai útján a szakadék elıtt egy olyan STOP tábla
elhelyezése, mely jelzi, tovább haladni lehet, de nem célszerő!
Az agrár felsıoktatásban jelentıs szerepet vállaló és számottevı súllyal bíró oktatók és
szervezetek a következı oldalakon megtalálják azokat a jogszabályi információkat, amelyek a
biztonságos munkavégzés elengedhetetlen feltételei. A kiadvány segítségére lesz a Debreceni
Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma területén szolgáltatást végzı
partnereinknek éppúgy, mint az ország bármely agrár intézményében feladatokat ellátó
szolgáltató minden vezetıjének és dolgozójának.
İszintén reméljük, hogy hasznos olvasmányként szolgál!
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BEVEZETİ

Hiánypótló kiadványt kívánunk megjelentetni ezzel a kis könyvünkkel, melynek rendeltetése
a munkavédelem „nagy fehér foltjának” részben történı besatírozása. A mezıgazdaság
munkabiztonságával kapcsolatban megjelentetett dolgozatok – egy-két kivételtıl eltekintve bizony még váratnak magukra, a területen a szakma árváiként szorgoskodó szakemberek
legnagyobb sajnálatára. Ennek a jelentıs hiánynak a pótlásához szeretnénk egy apró adalékkal
hozzájárulni, mely a divatos szlogent kölcsönvéve, nem jöhetett volna létre az OMMF
munkavédelmi bírságok felhasználása során nyújtott támogatása nélkül. A kiadvány
összeállításában nagy segítségünkre volt régiónk néhány munkavédelmi szaktekintélye.
Szándékunk szerint azt kívánjuk megelızni, hogy a mezıgazdaságban szolgáltatást nyújtó
vállalkozások ne a munkavédelmi felügyelık ellenırzései során döbbenjenek rá
kötelezettségeikre, hanem a munkavállalók – egyben saját, jól felfogott - érdekeit szem elıtt
tartva haladéktalanul hajtsák végre törvényi és jogszabályi kötelezettségeiket! Az agrárium és
annak infrastruktúrája lelkiismeretes felkészülés ellenére is tartogat meglepetéseket a
munkavédelmi, foglalkozás-egészségügyi szakemberek számára, hiszen az új és még újabb
technológiák, berendezések, a kívülállók számára extrémnek tőnı technikák és anyagok,
valamint a hagyományos gazdálkodás is állandó veszélyt jelentenek mind a mezıgazdasági
munkavállalóra, mind a kiszolgáló ágazatokra.
Kérem azokat, akiknek ez az anyag készült, lapozzák figyelmesen, nem csak annak
reményében, hogy ilyen módon kisebb összeggel fogják támogatni az ehhez hasonló
kiadványok pályázati bírság-alapját, hanem azért is, mert már rég nem titok: minden
munkabiztonságra fordított fillér forintként térül meg!
Ez a kis könyv természetesen nem a munkavédelem „ bölcsek kövének” leírását tartalmazza.
Összeállításunk egy sorozat újabb részre. Nem más, mint egy szakmai útmutató tábla egy
olyan ösvényen, amelynek járófelületét a minimális társadalmi elvárásokat tükrözı törvények
és jogszabályok borítják, haladni pedig csak az ösvényt határoló korlátok között lehet. Persze
mindenkinek megvan a választási szabadsága arra, hogy a korlátokat átlépje, vagy más úton
járjon, de a korlátot átlépınek nagy az esélye a farkassal való találkozásra. Ezért az ösvényen
való járás igénye mindig belülrıl kell, hogy fakadjon, azért, hogy ne okozzon fáradságot vagy
zavaró kényszert. Ezt a hozzáállást csak következetes szakmai oktatással és neveléssel lehet
kialakítani, melyben fontos szerepet kell vállalnia az agrár felsıoktatásnak is.

A szerkesztık
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I. FEJEZET
1. Munkavédelem az agrár felsıoktatásban
Minden gazdasági ágnak a kellı szakmai súlyát, megfelelı tekintélyét, társadalmi
elismertségét leginkább az adja meg, hogy megvan-e az önálló szakmai törvényi
szabályozása, valamint ehhez kapcsolódóan a szakember utánpótlást biztosító képzési
vertikuma a szakképzéstıl a doktori képzésig. A mezıgazdasági ágazat egy ilyen ágazat.
Az 1993. évi XCIII. törvény (Munkavédelmi törvény, a továbbiakban Mvt.) elindította a
munkavédelmet egy olyan úton, amely lehetıvé tette a korszerő és hatékony munkavédelem
megteremtését, és az európai jogharmonizáció elé sem gördített akadályt. A Mvt. a
mezıgazdasági ágazatra és az agrár felsıoktatásra nem határozott meg konkrét szakmai
elıírásokat, azonban azok általános elıírásai, majd az Mvt. alapján készült kiegészítı, a
végrehajtás értelmezését könnyítı jogszabályok rendelkezései által lehetıvé vált a
mezıgazdaságban is a megfelelı és hathatós belsı munkavédelmi szabályozás.
Az ágazatot szolgáló privatizációit nem kerülhette el az az igény, mely szerint a tulajdonosi
szemlélet látókörén nem kerülhet kívül a munkavállalók biztonsága, a biztonságos
munkavégzés feltételeinek a tulajdonosi érdekeken alapuló önkéntes biztosítása. Ennek
ellenére nem véletlen az Mvt. azon rendelkezése, mely az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítási módját, teljes mértékben és
felesıséggel, a munkáltatóra bízza. Ezt a jogalkotó kétirányú tapasztalata követelte ki:
egyrészt a rossz benyomásai az önkéntes jogkövetést illetıen, másrészt az a bizonyosság,
hogy csak a helyszínt, a technológiát és a szakmai követelményeket ismerı helyi
munkavédelmi szakember határozhatja meg leghatékonyabban a munkahelyek és az ott
munkát végzık biztonságára vonatkozó speciális elıírásokat. Tudjuk, hogy a mezıgazdaság
részben speciális munkabiztonsági terület.
A mozgásszervi betegségek, a szúrásos-vágásos sérülések, különféle expozíciók, - és
említhetnénk tovább a jellemzı példákat - mind-mind jellemzı megbetegedései az agrár
ágazatnak és ezzel összefüggésben a képzési vertikumnak és az azt kiszolgáló
tevékenységeknek.
Lássuk tehát, milyen kötelezettség hárul az agrár felsıoktatásban a munkavédelmet
megfelelı helyen kezelı vezetıkre, munkavállalókra!
Az emberi környezeteket vizsgálva, ténylegesen, vagy statisztikai adatokat elemezve
általánosan megállapítható, hogy mindközül a munkakörnyezet a legveszélyesebb. De ez a
megállapítás a mezıgazdasági munkakörnyezetre, speciális tulajdonságai miatt, különösen
igaz. A mezıgazdaságban dolgozók makro-és mezokörnyezetét (éghajlat, idıjárás, kitettség)
nehéz befolyásolni, ezért e környezetek kockázati tényezıi, fıleg a növénytermesztési
ágazatra utalva, mintegy alapkitettséget okoznak a mezıgazdaságban dolgozók számára.
Mindezek miatt leginkább a mikrokörnyezet tényezıi: a közegek (felszín, víz, levegı), a
tárgyi környezet (a tevékenység tárgya és eszköze), és az emberi tényezık azok, melyek
változtatásával, módosításával hatékonyabb lehet emelni annak biztonságát. A magyar
mezıgazdaság az elmúlt években jelentıs átalakulásokon ment át. A különbözı termelı
szférákban magas színvonalú minıségi követelményeknek tett eleget. A mezıgazdaság
munkavédelmi helyzete az elmúlt években mérsékelten javult, de még mindig sok a teendı.
Így például a mezıgazdasági termelési szférát a munkabalesetek kötelezı bejelentése nem
teljesen fedi le. A munkahelyi ártalmakból fakadó foglalkozási megbetegedések kivizsgálása,
nyilvántartása, bejelentése problémákkal küszködik. Így a korábbi évek problémái továbbra is
fennállnak. A gazdálkodás szőkös körülmények között folyik. Maguk a mezıgazdaságban
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dolgozók nagy hányada nem rendelkezik szakirányú végzettségekkel olyan munkakörökben
sem, ahol pedig a biztonságos munkavégzéshez elmélyült szakmai tudásra lenne szükség.
Hajdú-Bihar megyei felmérések alapján a mezıgazdasági szerveztek alkalmazottjainak
iskolai végzettség szerinti megoszlására jellemzı, hogy az alkalmazottaknak az egynegyede 8
általános, és az egésznek a felét meghaladóan, szakmunkás végzettségő (1. ábra).

1. ábra: A vizsgált szervezetek alkalmazottainak végzettség szerinti megoszlása
Forrás: Dr. Terjék, saját vizsgálatok, 2009
A szakmunkásokat két csoportra osztva, a szakirányú szakmunkás képesítéssel rendelkezık e
csoportnak mintegy a felét teszik ki. Ha megnézzük a fizikai dolgozók 32,93%-a 8 általános
végzettséggel rendelkezik. A belsı hivatalos biztonsági rendszernek, a munkavédelem és
biztonságmenedzsment helyzetérıl, gazdálkodási státuszáról, a felmérések alapján
elmondható, hogy a vizsgált szervezetek egyharmada nem tudott nyilatkozni tényleges
munkavédelmi költségeirıl. Ennek az oka, hogy nincsen mindenütt ilyen költségcsoport a
könyvelésekben és ezért a diffúz módon szerepelnek az egyéb költségek között. Manapság
Európában elfogadott nézet a biztonsági, munkavédelmi költségekkel kapcsolatban, hogy az a
tevékenység jellegétıl függıen, a termelési költségek akár 3-10%-a is lehet. Valamint, hogy
ezek a költségek a legbiztosabban megtérülı költségekhez tartoznak, nem is beszélve
társadalmi hasznukról.
Az összevont munkavédelmi és biztonságmenedzsment feladatok ellátását tekintve a
vizsgálatok kimutatták, hogy a szervezetek között több megoldás is található. Ezeket a
megoldásokat a 2. ábra szemlélteti. A 2. ábrából kitőnik, hogy a vizsgálatban résztvevı
szervezeteknél 61%-ban külsı szakember végzi a munkavédelmi összevont feladatok
ellátását. Ezt a megoldást leginkább az adminisztratív és szaktevékenységet követelı
feladatokra alkalmazzák. A szervezeti hozzáállás és a gazdasági megfontolás is dönthet külsı
szakember - az 5/1993. Miniszteri rendeletben meghatározottól - nagyobb óraszámban való
alkalmazásáról.

10

2. ábra: A munkavédelmi összevont feladatok ellátásának lehetıségei a szervezetek
közötti megoszlásban
Forrás: Dr. Terjék, saját vizsgálatok, 2009
Azt, hogy az Mvt. által meghatározott, a munkáltató általános munkavédelmi
kötelezettségeibe sorolt, munkavédelmi oktatást a munkáltató kire bízza, illetve ezt a feladatot
milyen szervezeti státuszú szakember végzi el részére a 3. ábra szemlélteti. Az ábrából
kitőnik, hogy a munkavédelmi oktatási feladatokat növekvı arányban vették át a felsı és
középvezetık. Ennek az oka az, hogy a munkavédelmi oktatási feladatok gyakran operatív
jellegőek és erre külsı szakembert mozgósítani gyakran nehézkes feladat. Ezért ezt a feladatot
az, általában felsıfokú végzettséggel rendelkezı, a munkavédelmi oktatásai feladatokra is
alkalmas, különbözı szintő vezetık hatékonyabban és költségkímélıbben tudják ellátni.

3. ábra: A munkavédelmi oktatási feladatok ellátásának státusz szerinti megoszlása a
szervezetek között
Forrás: Dr. Terjék, saját vizsgálatok, 2009
A felmérések megállapították, hogy a munkavédelmi feladatokat 44,5 %-ban felsı-, 44,4 %ban közép-, és 11,1 %-ban alapfokú munkavédelmi végzettségő szakemberek végezték. Talán
ebbıl is következik az az általános tendencia, hogy a mezıgazdasági vállalatoknál a
kockázatértékeléseket zömében külsı szakemberek végzik.
Általános az a megállapítás is, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás vesztesének
tartják a magyar mezıgazdaságot. A tıkeszegény gazdálkodás miatt a gazdálkodók a rövid
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távú fejlesztéseikben csak a kötelezıen, vagy a minıségbiztosítási rendszerek (ISO 9001, ISO
14001, HACCP) által ajánlott biztonságtechnikai beruházásokat hajtják végre. A
minıségbiztosítási rendszerek erıs megelızı jelleggel bírnak, céljuk a munkamegosztás és
munkafolyamatok összehangolása, újraegyesítése a folyamatok végeredményéért,
minıségéért (Mikáczó 2004). Dienesné (1996), utalva az ágazat telepeinek állapotára, leírta,
hogy a szarvasmarhatartó telepek rendkívül eltérı fejlettségi állapotot mutattak. A
dolgozóknak a tárgyi környezettel kapcsolatos negatív értékítéleteit a mőszeres vizsgálatok is
igazolták. Természetesen azóta sokat változott a helyzet, például a tehéntelepek döntı része
megszőnt létezni, a dolgozói létszám is jelentısen csökkent, viszont bizonyos ágazatokban a
helyzet konzerválódott. A mai állapotokhoz az is hozzájárul, hogy az említett okok miatt az
agrárgazdaságok többsége nem rendelkezik korszerő és a munkavédelmi követelményeket is
magába foglaló technológiákkal. A fennmaradásért való küzdelemben nehéz olyan
költségeket betervezni, melyek nem közvetlenül gyakorolnak hatást a termelés sikerességére.
Ilyenek lehetnek a munkavédelemmel kapcsolatos költségek is.
Az utóbbi években számos megállapítás szólt arról, hogy a magyar mezıgazdaság
nehézségekkel küzd. Ezek a nehézségek a szervezeti rendszer, a több mint másfél évtizeden
keresztül elmaradó technikai, technológiai fejlesztés, valamint a tıke- és jövedelem kivonás
okaira vezethetık vissza. Mindezek által a munkabiztonságot befolyásoló tárgyi környezet a
mezıgazdaságban erıs technikai lemaradásban van, ezért e téren nagyon nehéz az elırelépés.
Feltehetı a kérdés, hogy mit is lehet tenni annak érdekében, hogy javuljanak a mezıgazdaság
munkabiztonsági kondíciói? A jelen válságos gazdasági helyzetben, nem mondhatjuk
megoldásként, hogy adjunk több pénzt és nagyobb biztonság lesz, vagy alkossunk szigorúbb
szabályokat és büntessünk a biztonság érdekében. Csizmár (2003) elmondja, hogy
Magyarországon ugyanazok a követelmények védik a dolgozó ember egészségét és
biztonságát, mint az Európai Unió országaiban. De nem csak a szabályokon múlik a dolgozó
biztonsága, hanem az erkölcsi, belsı normarendszeren, kultúrán is. Vagyis a szervezeti
kultúra azon meghatározóin is, amik szorosan kapcsolódnak és kialakítják a munkahelyi
biztonság emberi és tárgyi tényezıit, létrehozva egy új szervezeti elemet, a biztonsági
kultúrát. A biztonsági kultúra emberi tényezıjének meghatározó szerepe van a
munkabiztonság fejlıdésében. Fejlett biztonsági kultúráról akkor beszélünk, ha egy
szervezetben a legfelsı vezetéstıl kezdve valamennyi alkalmazotti szinten folyamatosan
törekednek a veszélyforrások feltárására és a kapcsolódó kockázatok csökkentésére (Izsó
2001). Az utóbbi évtizedekben, világviszonylatban is, a társadalmi viszonyok
demokratizálódásával a munkabiztonság, a munkavédelem fontossága - a dolgozó testi és
lelki épségére, egészségére vonatkozóan - nagymértékben felértékelıdött. Ez nem csak abban
nyilvánult meg, hogy szigorodtak a szabályozások és az elıírások, hanem abban is, hogy a
munkabiztonság megfelelı szinten tartása gazdaságilag is egyre nagyobb jelentıségővé vált,
az állam, a munkáltató és a munkavállaló számára egyaránt. A munkavédelem a vállalat
irányítási rendszerében mára már egy elkülönült csoportot alkot. A munkahelyi vezetı
felelıssége és feladata is megnövekedett, mind a folyamatszabályozásban, mind az egyéb
menedzsment feladatokban. Ezek közé sorolhatók az összetett munkavédelmi vezetıi
feladatok
is,
melyeket
ebben
az
értelmezési
körben
összefoglalóan,
biztonságmenedzsmentként határozhatunk meg (Morvay 2002). A munkavédelmi értelemben
vett biztonsági feladatok szervesen beépültek a szervezetek vezetési feladatai közé. Ezáltal a
munkavédelemnek, a munkabiztonságnak és ezzel összefüggésben a biztonsági kultúrának a
minél magasabb szintre való emelése nem csak gazdasági, de egyben társadalmi érdek is. A
munkaerı csak akkor tud megfelelni a folyamatosan változó munkaerı-piaci, munkahelyi,
minıségbiztosítási rendszer által támasztott követelményeknek, ha folyamatosan fejlesztik
(Dienesné 2008). A mezıgazdaság helyzetét vizsgálva a munkavédelemmel kapcsolatban a
szakemberek szemléletváltásra hívják fel a figyelmet (Morvay 2006). Egyrészrıl
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elkerülhetetlen a színvonalemelés eszközeinek bevetése a mezıgazdasági területek
munkavédelmében - úgymint a kockázatelemzés a Munkahelyi Egészségvédelmi és
Biztonsági Irányítási Rendszer-szemlélet (MEBIR és/vagy MEB), de a Minıségügyi
Irányítási Rendszer (MIR), vagy a késıbbiekben a Total Quality Management (TQM) és a
különbözı ISO szabványok bevezetése. Másrészrıl a hagyományos etikai megfontolások
mellett szerepet kell kapnia a költség-haszon és költség-hatékonyság vizsgálatok
munkabiztonságra való kidolgozásának. Ezáltal a szervezeti döntésekben még jobban
hangsúlyt kell kapnia a preventív gondolkodásnak, melyet kompetenciák, alternatívák,
kritériumok és az eredmények preferencia-sorrendjei szegélyeznek (Láczay – Berde, 2005),
amik aztán idıvel a szervezeti és a biztonsági kultúra részévé kell, hogy váljanak. A
minıségbiztosításnak és a biztonságnak a szervezeti megbecsülése a biztonsági kultúra egyik
fontos jelzıje. Ezt a megállapítást többen a vállalti mérettel hozzák kapcsolatba (Hajós és
Mikáczó 2008). Miszerint a mikro vállalkozások irányából a nagyvállalatok felé a minıségi és
biztonsági színvonal egyre javul. Vagyis kis vállalat kis biztonság, nagyvállalat nagy
biztonság. Ha csak a munkavédelmet kívánjuk vizsgálni, akkor feltehetı az a kérdés, hogy a
mennyiségi tényezık milyen befolyással lehetnek a munkavédelem eredményességi
folyamataira? Ennek a vizsgálatnak az egyik elsı szükséges lépése a meglevı idısoros
mennyiségi statisztikai adatok feldolgozása, amik bizonyos tekintetben feltárhatják az
uralkodó trendeket és viszonyokat. Azonban a tendenciák és összefüggések jobb megértése
érdekében szükséges bizonyos léptékő kitekintést is alkalmazni.
A munkabaleseti helyzetek összefüggései és jellemzıi a magyar mezıgazdaságban
A baleseti adatok csökkenésébıl arra következtethetnénk, hogy elég idıt adva a javulásnak
a munkahelyek biztonsága eléri az ideális szintet. A biztonsági kultúra pedig együtt javul a
baleseti statisztikákkal. Hogy ez mennyire nem így van, az Európai Munkahelyi Biztonsági és
Egészségvédelmi Ügynökség kiadott tanulmánya szerint is a mezıgazdasági dolgozók
körében az átlagos munkavállalókhoz képest a nem halálos kimenetelő munkabalesetek 1,7szer, míg a halálos balesetek háromszor gyakrabban fordulnak elı. Ugyanakkor nem könnyő
felmérni azt sem, hogy milyen a munkavédelmi helyzet, mivel az EU-ban túlnyomórészt
családi gazdaságok, családtagok tevékenykednek az ágazatban és a statisztikák a balesetek
felérıl sem tudnak. De ennek tükrében megvizsgálhatjuk saját mezıgazdaságunk negatív
elıjelő munkavédelmi teljesítményeit is.
Az alaphelyzetet felmérve a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gazdaságszerkezeti
felmérései alapján 2007-ben mintegy 7400 gazdasági szervezet és közel 619 ezer egyéni
gazdaság folytatott mezıgazdasági tevékenységet. E számok dinamikájára jellemzı, hogy az
egyéni gazdálkodók száma folyamatosan és/vagy dinamikusan csökken, a gazdasági
szervezetek száma, mérsékelten ugyan, de szintén csökkent. A gazdasági szervezetek 76,5 %a használt mezıgazdasági földterületet, átlagos mezıgazdasági és egyben munkahelyi
területük 386 ha volt. A mezıgazdasági területet használó egyéni gazdaságok (91,5 %)
átlagosan 3,6 ha mezıgazdasági területet mőveltek. 2005 óta a gazdasági szervezetek átlagos
mezıgazdasági és/vagy munkahelyi területe 3%-kal, az egyéni gazdaságoké 13 %-kal
növekedett. Ha foglalkoztatottsági adatokat is megvizsgáljuk a KSH adataiból, kiderül, hogy
2007-ben a gazdasági szervezetekben 76 ezer állandó és 16 ezer idıszaki alkalmazott
dolgozott. Mára ez tovább csökkent, a két adatot összesen tekintve, 76,7 ezer fı
alkalmazottra. Ezzel párhuzamban, az egyéni gazdaságokban 1 millió 189 ezer, gazdasághoz
tartozó – nem fizetett – családtag, 14 ezer állandó alkalmazott, és 89 ezer idıszaki alkalmazott
végezte a mezıgazdasági munkát. Az egyéni gazdaságok zömében (69 %) 2–3 fı, 27 %-ában
1 fı családtag dolgozott, kisebb-nagyobb mértékben hozzájárulva a gazdaság
tevékenységéhez. Az intézményesült munkavédelem szempontjából ezeknek az adatoknak az
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értékeléséhez tudni kell, hogy a Munkavédelmi törvény nem ír elı bejelentési kötelezettséget
az egyéni és családi gazdálkodók körére, így ez a réteg a baleseti statisztikák egyik fehér
foltjává vált, ami összességében jelentıs, és a valós képet homályosító adatvesztést
eredményez. Ehhez járul még hozzá a munkabaleseti bejelentési kötelezettség alá tartozó
gazdasági szervezetek hanyag jogkövetése is.
Ha visszatekintünk az elmúlt 26 évnek a munkavédelem helyzetét reprezentáló adataira
látható, hogy az összes munkabalesetek a halálos balesetek és a mezıgazdasági alkalmazottak
létszámának alakulása a folyamatos csökkenés dinamikáját mutatja (4.- 5. ábra). E három
statisztikai adatsorra többek között azért esett a választás, mivel ezeknél sem az adatgyőjtés
módszere, sem a fogalmi tartalma, sem jellemzıi nem változtak lényegesen az elmúlt 26 év
alatt. Így mindegyik egy stabil adatsornak tekinthetı. Az adatsorok dinamikái már
szemrevételezéssel is hasonlóak és érdemesek arra, hogy összefüggéseket keressünk az adatok
között. Elsı lépésben megállapítható, hogy szinte azonos dinamikával csökken az évek
elırehaladásával, mind a három adatsor számsora. Az eredményeket összevetve a
mezıgazdaság gazdasági, technikai, szervezeti, szervezési, munkabiztonsági sajátosságinak
alakulásával a következı releváns megállapítások tehetık:
 a mezıgazdasági élımunka szükséglet alakulásának dinamikáját arányukban szorosan
és bizonyítottan követték a baleseti statisztikák,
 a mezıgazdaság technológiai, technikai színvonal-emelkedése ebben a dimenzióban
csak az élımunka szükségletet csökkentette,
 kijelenthetı, hogy a baleseti statisztikák javulásának egyértelmő oka az alkalmazottak
létszámának csökkenése.

4. ábra A mezıgazdaságban bejelentett összes 3 napon túli munkanapkieséssel járó
munkabalesetek alakulása 1985-2010-ig (esetszám: db)
Forrás: KSH 1985 és 2010 közötti évkönyvek adatai alapján saját szerkesztés
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5. ábra A mezıgazdasági alkalmazottak számának és a halálos balesetek alakulása 19852010 között
Forrás: KSH 1985 és 2010 közötti évkönyvek adatai alapján saját szerkesztés
A fennebb feltett kérdésre válaszolva, miszerint a mennyiségi tényezık milyen befolyással
lehetnek a munkavédelem eredményességi folyamataira? A következıt lehet válaszolni:
Magyar
mezıgazdaság
munkavédelmét
reprezentáló
mennyiségi
adatsorokból
megállapítható, hogy a mezıgazdaság napjainkban is ugyanolyan kockázatos ágazat, mint 26
évvel ezelıtt volt. A mezıgazdaság példája is szemlélteti, hogy igenis van mit javítani az
ágazatok a munkavédelmi helyzetén. Ehhez, pedig nem csak jogi, szabályozási és technikai,
technológiai fejlesztésre van szükség, hanem olyan eszközök bevetésére is, mint például az
szervezetmenedzsment, emberi erıforrás menedzsment és folyamatmenedzsment vezetési
eszközeire, melyek kiegészítı és célzott felhasználásával hatékonyabbá tehetı a szervezeti
biztonsági kultúra fejlesztése.
A munkavédelmi oktatás jogosultsága az agrár felsıoktatásban
E helyzetkép után feltehetı az a kérdés is, hogy ki az a réteg, aki a mezıgazdasági
szerveztek biztonsági kultúrájának a fejlesztésére hivatott? Az egyértelmő válasz erre az,
hogy a biztonsági kultúra fejlesztéséért a mindenkori szervezeti vezetıi réteg a felelıs. A
vezetıi réteg pedig, a statisztikák alapján is, leginkább és egyértelmően a felsıoktatásból
kerül ki, még a magán gazdaságokban is. A munkavédelem, a biztonságtechnikai rendszerek
és ezek törvényi vonatkozásai egyre bıvülı és mélyre hatoló ismereteket igényelnek a jelen és
a jövı szakembereitıl. A munkavédelem mára, mint alkalmazott tudományág sok
tudományos ismeretet integrál magába. Mindezekért a téma oktatásának szükségessége
vitathatatlan a felsıoktatásban. A szakoktatásban általános elfogadott alapelv, hogy a szakmát
elsajátító tanuló részesüljön tanrendszerinti munkavédelmi oktatásban, külön tantárgy
keretében. Viszont nem így történtek a dolgok a felsıoktatásban. Az elmúlt években jellemzı
tendencia volt, hogy a mérnöki képzésekben visszaszorult az munkavédelem önálló
tantárgyként való oktatása. Ennek következtében több mérnöki évfolyam végzett úgy, hogy
nem hallott a munkavédelemrıl. Napjainkra ez a tendencia kezd megváltozni. Habár még
mindig több mérnöki képzésben „a nem kötelezı” szabadon választható, tárgyak között
szerepel a munkavédelem és/vagy biztonságtechnika, de az akkreditációs folyamatban egyre
több szakon teszik kötelezıvé e tárgyak oktatását. Számos nyugat-európai egyetemen a
külföldi diploma honosításának feltétele a „Munkavédelem” címő tárgy kollokviumi jegyének
az indexben való szereplése, megléte. Ez többek között csak arra utal, hogy van egy olyan
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nemzetközi elvárás is arra nézve, hogy egy diplomás mérnök úgy kerüljön ki a
felsıoktatásból, hogy megkapja a szakmához, hívatáshoz illı alapvetı biztonsági, technikai,
élet és egészségtani, valamint munkavédelmi jogi szabályozási ismereteket. Annak érdekében,
hogy munkáját már a pályakezdés elsı napjától helyes és építı biztonsági szemlélettel és
hozzáállással kezdje és ez által felelısen tudja fejleszteni vállalata biztonsági kultúráját.
Remélhetıleg ez a régi és Európában természetes elvárás nálunk is ismét megerısödik.
ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A MEZİGAZDASÁGBAN
Munkahelyek, mezıgazdasági létesítmények, technológiák, munkaeszközök tervezése,
létesítése, illetve gyártása (elıállítása), üzembe helyezése, alkalmazása és korszerősítése
során a mindenkor érvényben lévı jogszabályok vonatkozó elıírásai szerint kell eljárni.
A munkavállalók részére szükséges egyéni védıfelszerelést a munkáltatónak kell
meghatároznia és biztosítania a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának
közremőködésével. A gazdasági udvarban kialakított tárolóhelyek, építmények és egyéb
létesítmények, berendezések veszélyes zónáiban olyan védelmet kell alkalmazni (elkerítés,
lefedés, elzárás stb.), amely megakadályozza balesetek és munkahelyi ártalmak
bekövetkezését és azt, hogy ezek közelében illetéktelen személyek - különösen gyermekek nem tartózkodhatnak. Szabadtéri munkavégzés esetén a fellépı környezeti ártalmak (az
idıjárás viszontagságai, rovarcsípés, veszett állatok marása stb.) elleni védelemrıl
gondoskodni kell. Olyan területen, ahol kullancsirtást nem végeztek, a munkát (szolgáltatást,
ellenırzést stb.) végzıket a munkáltatónak tájékoztatnia kell a Kullancs-enkefalitisz
megbetegedés veszélyérıl, a kullancs által terjesztett baktérium okozta megbetegedésrıl és
részükre a megelızı védıoltás lehetıségét biztosítani szükséges. A kullancs-csípés
megelızésére (zárt ruházat, a kullancs élıhelyeinek elkerülése, riasztószerek alkalmazása
stb.), valamint a bırbe fúródott kullancs szakszerő és gyors eltávolítására ki kell oktatni a
munkavállalókat, amelyben foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa közremőködik. A
kullancs eltávolítására szolgáló eszközt (pl. csipeszt) a munkavégzık részére, a
munkavégzés helyszínén a munkáltatónak kell biztosítania. Darázscsípés, különösen
lódarázscsípés esetén a sérültet azonnal orvoshoz kell vinni és az orvosi ellátásig a csípés
által a szervezetbe jutott méreg felszívódásának lassítására, gátlására kell törekedni (pl. a
szúrás felett nyomókötés alkalmazásával). A darázscsípésre érzékeny személy a háziorvosa
által rendelt gyógyszerét tartsa magánál és adott esetben használja. A sérültnek szeszes italt
adni tilos. Veszett állat marása, vagy az állattal való közvetlen érintkezés útján terjedı
fertızés veszélyére a dolgozók figyelmét fel kell hívni. Állat okozta bármely sérülés esetén
azonnal orvoshoz kell fordulni. A szabadtéri munkavégzéskor bekövetkezett sérülés esetén,
a tetanusz fertızés veszélye miatt, ha a seb földdel szennyezıdött, gondoskodni kell az
azonnali orvosi ellátásról. Minden olyan gépet, amely égési sérülést, valamint mozgást
végzı géprészt, hajtást stb., amely balesetet okozhat, úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy
a munkavállalókat meg lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülésétıl,
illetve a munkaeszközben keletkezı, használt vagy tárolt gáz, por, folyadék, gız vagy egyéb
anyag munkakörnyezetbe történı kijutásától, alkalmas legyen a benne keletkezı, használt
vagy tárolt anyagok robbanásveszélyének megelızésére. Mind az üzemszerő körülmények,
mind meghibásodás esetén biztosítható legyen a munkavállalók védelme az áramütés ellen.
Erısáramú szabadvezetékek mezıgazdasági tevékenység céljából történı megközelítésérıl
(pl. öntözés, permetezése; gyümölcsös, szılı, komló telepítése és mővelése stb.) valamint
villamos földkábellel ellátott mezıgazdasági munkaterületen, a munkáltató köteles a
munkabiztonsági követelményeket meghatározni és a megfelelı biztonsági intézkedéseket
megtenni. A helyhez kötött gépek elhelyezését és felállítását csak biztonságos körülmények
között szabad elvégezni és úgy kell megvalósítani, hogy a mozgó elemek között elegendı
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hely álljon rendelkezésre, valamint a felhasznált, illetve elıállított energiaforma és anyag
biztonságosan kerüljön a munkaeszközhöz, illetve onnan elvezetésre. Azt a munkaeszközt,
amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, megfelelı berendezés alkalmazásával, illetve
intézkedés megtételével attól meg kell védeni. Gépen, berendezésen - a mőködés közben
kialakuló veszélyhelyzet miatt - karbantartási mőveleteket csak a munkaeszköz leállított
állapotában szabad végezni, azt könnyen felismerhetı szerkezettel kell ellátni, amellyel le
lehet választani az energiaforrásról. Fontos, hogy az energia visszatérése, a visszakapcsolás
nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. A munkavállalók részére biztosítani kell, hogy
biztonságosan végezhessék munkájukat a használati utasítás vonatkozó elıírásai szerint a
munkaeszközzel, beleértve a beállítást és karbantartási munkálatokat is. A gépkezelınek a
használati utasításban (kezelés és karbantartás) foglaltakat el kell sajátítania és azt meg kell
tartania. Mozgásban levı erı- és munkagépre fel- és leszállni nem szabad. A munkahelyet
besötétedés után ki kell világítani a kellı fényerejő és számú a biztonsági elıírásoknak
megfelelı világítótestekkel. Erı- vagy munkagépet csak világító berendezéseinek
bekapcsolása mellett szabad üzemeltetni. Gépi munkát végezni besötétedés után csak
munkabiztonsági szempontból megfelelı területen szabad. Veszélyes területen történı
munkavégzés esetén egy felelıs személyt kell megbízni a munka irányításával.
2. NÖVÉNYTERMESZTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
2.1. Személyi követelményekre vonatkozó rendelkezések
Mezıgazdasági erı- és munkagépet, berendezést csak olyan személy vezethet, kezelhet, aki
a külön jogszabályban meghatározott vezetıi, kezelıi engedéllyel rendelkezik, és megfelelt a
munkaköri, szakmai idıszakos vagy a soron kívüli alkalmassági vizsgálaton.
2.2. A munkavégzésre vonatkozó általános rendelkezések
Üzem közben az erı- és munkagépkezelı csak az erre a célra kialakított biztonságos
kezelıhelyen (ülı- vagy állóhelyen) tartózkodhat. A munkavállaló akkor tartózkodhat a
mozgásban lévı munkaeszközön, ha erre a célra biztonságos tartózkodási helyet alakítottak
ki. Mőködésben lévı munkagépen kizárólag a gépkezelı(k) tartózkodhat. Ha az önjáró
munkaeszköz vezetéséhez munkavállaló jelenléte szükséges, részére a megfelelı
útmutatásokat meg kell adni a biztonságos mőködtetés érdekében és a szükséges közlekedési
szabályokat meg kell határozni. Az erı- és munkagép áthajtását, a kardántengely be- és
szétkötését - ha a munkagépnek külön kezelıje van - az erıgép vezetıje és a munkagép
kezelıje együttesen végezzék az erıgép ráindítását megakadályozó nyugalmi helyzetben.
Sérült vagy hiányzó kardán-védıburkolatú géppel nem szabad munkát végezni. A
védıburkolat forgását megakadályozó biztosító láncot minden esetben be kell kapcsolni. A
munkaeszközön üzem közben az üzemeltetési dokumentáció szerint szabad bármiféle
beállítást végezni.
2.3. Erı- és munkagépekre vonatkozó általános rendelkezések
Minden erıgépet el kell látni a használati utasításában felsorolt szerszámokkal és elsısegélynyújtó felszereléssel.
2.3.1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos követelmények a következık:
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Az erı- és munkagépet beindítani csak akkor szabad, ha a védıberendezések védelmi
helyzetben vannak és erre a munkagép kezelıje a jelet megadta.
A motor elindítása elıtt meg kell gyızıdni arról, hogy
 valamennyi vezérlı- és kapcsolóelem üres állásban van;
 a sebességváltó kar és a teljesítményleadó-tengely kapcsolókarja kikapcsolt
állapotban van;
 a biztonsági berendezések üzemképes állapotban vannak.
 Szemrevételezéssel ellenırizni kell a gép biztonságos üzemállapotát, a teljesítményleadó tengely védıharangjának ép állapotát, valamint a motorház zártságát;
 az üzemanyagok (tüzelı- és kenıanyagok, munkafolyadékok) szintjét, a vezetıfülke
biztonságos zárhatóságát, a rögzítıfék megfelelı mőködıképességét és a hangjelzı
berendezés üzemképességét
 a sebességváltó kart, illetve hajtást (hajtómővet) üres állásba kell kapcsolni;
 indítás után a zárt helyiséget a géppel azonnal el kell hagyni, vagy gondoskodni kell
az égéstermékek zárt rendszerő elvezetésérıl.
A motor behúzatással történı indításakor a beindításhoz vontatott légfékes erıgépet merev
vonórúddal kell csatlakoztatni. A nem légfékes jármővek behúzatásához a kapcsolt
sebességfokozatnak megfelelı féktávolságnál hosszabb, de legalább 3 m hosszú
sodronykötél vagy lánc is használható. A behúzást végzı gép tengelykapcsoló-pedálját csak
lassan és óvatosan szabad felengedni. Behúzatás közben az erıgépek között és azok
közelében a vontatókötél hosszának megfelelı távolságon belül senki sem tartózkodhat. Az
erıgépet és munkagépet lejtıs útszakaszon (munkaterületen) hagyni csak azok
elmozdulásának kizárása (rögzítıfék behúzása, a kerekek kiékelése, sebességváltó
reteszelése) mellett szabad. Géptartozékként rögzítıéket kell rendszeresíteni.
Az erıgép vezetıjének feladata a kezelıhely elhagyása elıtt:
 a függesztett (vagy félig függesztett) felemelt munkagép leengedése a talajra;
 az erıgép motorjának leállítása;
 az erıgép rögzítése (kézifékkel vagy más mőszaki megoldással);
 a hajtások kikapcsolása;
 az indítókulcs kivétele;
 az erıgép vezetıfülkéjének bezárása.
Az erıgéppel csak olyan függesztett munkagépet szabad üzemeltetni, amely a munkagép
kiemelése esetén az erıgép pótsúlyozásával vagy anélkül kormányozható. A mővelet
veszélytelenségérıl meg kell gyızıdni még a munkagép megemelése, illetve süllyesztése
elıtt. Az erıgéphez a munkagépet csak megfelelı vonó- vagy függesztı szerkezettel szabad
csatlakoztatni. Ha az erıgép eleje megemelkedik, a tengelykapcsolót azonnal oldani kell.
A közlekedésbiztonsági követelményekre a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti
jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl hívja fel
a figyelmet. Mezıgazdasági erıgépek esetében minden munkakezdés elıtt köteles a kezelı
ellenırizni az üzemképesség állapotát, kiemelten a kerekeket, a gumiabroncsokat, továbbá a
kormánymő, a fékberendezés, a világítás és a jelzıberendezések mőködıképességét,
valamint fékpróbát kell végeznie. Az erıgép vezetıje részére megfelelı látóteret kell
biztosítani. A vezetıfülkében nem szabad szállítani rögzítés nélküli tárgyat vagy szerszámot.
A munka véget értével a munkagép villamos berendezését le kell kapcsolni az áramforrásról.
Karbantartási mőveleteket csak az erıgép leállított állapotában szabad végezni.
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Az erıgép és hozzá kapcsolt munkagép beindítása elıtt az erıgép vezetıjének meg kell
tudnia bizonyosodni arról, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben.
2.4. Pótkocsira vonatkozó rendelkezések
A pótkocsik közúti forgalomba helyezésére és forgalomban tartására is a 6/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet vonatkozik. Légfékes pótkocsi a légfék mőködtetésére alkalmas vontató
jármőhöz kapcsolható. Magas rakomány esetében oldalfal-magasítót kell alkalmazni. Indulás
elıtt minden esetben ellenırizni kell az oldalmagasítók rögzítését a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól szerint.
2.5. Talajmővelésre vonatkozó rendelkezések
Kizárólag mechanikusan rögzített állapotban szabad szállítani az összecsukható részekkel
készült munkagépeket. A munkagépek egyes szerkezeti egységeit - a felszerelt mechanikus
tehermentesítıvel - szállítási helyzetben tehermentesíteni és rögzíteni kell. Az egymás után
haladó talajmővelı munkagépek között a menetsebességnek megfelelı, de legalább 15 méter
térközt kell tartani. Azon munkagépen, amelyhez további munkagép kapcsolódik, kezelı
nem tartózkodhat. Szántás elmunkálás céljára boronát, simítót csak az ekére biztonságosan
rögzítve szabad szállítani. Megfelelı biztonságot nyújtó fordulósávot kell hagyni a szántásra
kerülı terület fogásainak kijelölésénél, amely nem lehet gödrös, árkos, csatornás,
bizonytalanul lejtıs területrész. A munkagép tisztítása (pl. csoroszlya), csak az erre a célra
készített nyeles szerszámmal történhet. Mővelıeszközt cserélni, azon karbantartást végezni
csak álló helyzetben levı gépcsoportnál, a hajtás szétkapcsolása után, a gép biztonságosan
alátámasztott helyzetében szabad.
2.6. Talajjavításra, talajerı-gazdálkodásra vonatkozó rendelkezések
A munka megkezdése elıtt a rakódógéppel ellátott erıgép esetében úgy kell a mozgásra
kerülı anyag mellé állni, hogy a talajon biztonságosan felfekvésre kerüljenek a hidraulikus
támasztólábak és a rakódógép szállítási helyzetbıl munkahelyzetbe történı átfordításával
elıször a támasztólábakat kell a talajra nyomni. Tilos menet közben a szórógépen
tartózkodni. Szerves- és mőtrágyaszóró gépeknél bekövetkezı eltömıdést megszüntetni csak
a kardánhajtás kikapcsolása és az erıgép motorjának leállítása után, megfelelı segédeszköz
alkalmazásával szabad. A mőtrágyaszóró gép kiszolgálásában részt vevı személyeknek a
hatóanyaghoz elıírt védıfelszerelést és védıeszközt kell használniuk. A szerves és
mőtrágyát a higiéniai és közegészségügyi követelmények figyelembevételével kell tárolni.
Mőtrágyát szabadban és szántóföldön ırizetlenül tárolni nem szabad.
2.7. Vetésre, ültetésre vonatkozó rendelkezések
Vetés megkezdésekor a vetıszekrénybe benyúlni tilos. Puhafából készült kotrót kell
használni a mag igazítása során. Biztosítani kell az erıgép vezetıje és a vetı-ültetı gép
kezelıje közötti jelzés adásának és észlelésének lehetıségét. Több kezelıszemélyt igénylı
munkagépen a jelzıberendezés mőködtetı elemét úgy kell elhelyezni, hogy azt legalább két
kezelıszemély mőködtetni tudja. Tilos a vetı- és az ültetıgép kezelıhelyét menet közben
elhagyni. Kiemelt helyzetben levı munkagépen nem szabad tartózkodni. A növényvédı
szereket csak az engedélyezett módon, a helyes mezıgazdasági gyakorlat szerint, a
munkaegészségügyi és a kémiai biztonsági szabályok maradéktalan betartásával szabad
felhasználni. A növényvédı szerek nem alkalmazhatók, ha a növényvédı szer a felhasználás
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adott körülményei között káros hatást gyakorolhat az ember és az állat egészségére, a
környezı növénykultúrákra, vagy veszélyeztetheti a környezetet és a természetet.
2.8. Betakarításra vonatkozó általános rendelkezések
Mőködés közben a tartóba kötözıanyagot behelyezni tilos, az arató- és bálázó gép kötözı
asztalán a kötözı és tömörítı karok pályáját megközelíteni nem szabad. Rögzíteni kell a
bálázógép kinyitott szerkezeti elemeit. Munka közben a tartalékkaszát, gyári tartó hiányában,
lécek közé rögzítve, a munkaterületen kívül kijelölt helyen kell elhelyezni. A munkagép
szállításakor a kaszaujjakon védılemez legyen. Kizárólag a csónaktest partra húzott és
legalább két ponton biztonságosan rögzített állapotában a hajtómotor leállítása után
végezhetı a tavi kaszán mindennemő javítás, beállítás. A tartalékkaszát a csónakban tartani
tilos. Munka közben a csónakban csak egy, úszni tudó és a vízi jármő vezetéséhez
engedéllyel rendelkezı személy tartózkodhat. Háttámlával és lábtartóval kell ellátni a
lógereblye kezelıülését. A marokszedı kézi aratásnál a kaszálást végzıtıl legalább 4 méter
távolságot tartson. A szalmán kívül semmilyen más terhet vagy tartozékot nem szabad
szállítani a szalmagyőjtı berendezéssel. A munkáltatónak kell kidolgoznia a kazlazás
mőveletére
vonatkozó
munkabiztonsági
szabályokat
a
helyi
körülmények
figyelembevételével.
2.9. Arató-cséplı gépre vonatkozó rendelkezések
Az arató-cséplı gép hajtását védıburkolattal kell ellátni. Más munkát végezni az aratócséplı gép körzetében csak a gép kikapcsolt és visszakapcsolás ellen biztosított állapotában
szabad. A kasza szerelésénél a kaszahajtást ki kell kapcsolni, a vágóasztalt rögzíteni kell,
majd a motort le kell állítani. Munkaterület-változtatás esetén, az arató-cséplı gépen csak a
gép vezetıje tartózkodhat
2.10. Burgonya- és cukorrépa-betakarító gépre vonatkozó elıírások
A kezelın kívül más személy nem tartózkodhat az üzemben levı forgóvillás rendszerő
burgonyaszedı gép 3 méteres körzetében A burgonyaszedı gépet az üzemeltetı erıgép
vezetıjének a traktor zárt vezetıfülkéjébıl kell mőködtetnie. A gép mőködési elvébıl
adódóan a forgóvillák viszonylag nagy fordulatszámon a talajba mélyednek, és onnan a
burgonyát oldalirányba szórják. A szórási sík nem keresztezheti az erıgép vezetıfülkéjét, így
a forgóvillás rendszerő burgonyaszedı gép az üzemeltetı személyt nem veszélyeztetheti.
Burgonyakombájn üzemeltetése közben a nyitható védıkorlátokat zárva kell tartani. A
burgonyakombájnon, ahol munkavégzés közben válogató személyzet tartózkodik,
védıkorlátnak kell lennie. A kezelı pódium nyitható korlátelemét, ha ott személyek
tartózkodnak, zárva kell tartani. A lazított répa kézi kiszedésénél a szedı a sorlazítómunkagéptıl legalább 5 m távolságot tartson.
2.11. A kukoricabetakarító gépre vonatkozó elıírások
A kombájnok aratórésze le- és felszerelhetı, kukorica, napraforgó és más különleges
növények betakarításához speciális adapterrel helyettesíthetı. A kukoricabetakarító gép
forgásirányváltó berendezésének kezelıelemét csak a kezelıhelyrıl szabad üzemeltetni.
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2.12. Gyümölcstermesztésre vonatkozó rendelkezések
Gyümölcsszedés, metszés és sebkezelés esetén - 2 m magasság feletti munkavégzéshez megfelelıen szilárd, biztonságos állású segédeszközt (létra, szedıállvány,stb.) kell használni.
Metszés céljából fára mászni csak zárt metszıollóval, pneumatikus metszıolló és motoros
láncfőrész kivételével legfeljebb 1 méter magasságig szabad figyelembe véve az idıjárási
körülményeket. Minden használatba vétel elıtt munkabiztonsági szempontból ellenırizni
kell a munkáltatónak a létrákat, szedıállványokat és csak a megfelelıeket szabad használni.
Egyágú létra használata esetén a létrát biztonságosan a fához kell rögzíteni. Metszés közben
a vesszıt, illetıleg az ágat a metszés helyétıl legalább 0,1 m távolságra kell megfogni. A
metszıollót közlekedés és pihenés alatt állandóan összecsukva kell tartani. Gépi metszést
csak szakképzett személy (általában az erıgép kezelıje) végezhet. A gép 10 méteres
körzetében csak a kezelı tartózkodhat. Főrésztárcsa cserét szintén csak a gépkezelı végezhet
(csak gyári - mőbizonylattal ellátott - főrésztárcsát szabad használni). Acél védıhálót kell
alkalmazni a kezelıhelyen. A nyesedék összerakását végzı gallytoló villával felszerelt
erıgép 10 méteres körzetében nem szabad tartózkodni. Betakarításkor a sorok között
győjtést végzı szállítójármő megengedett legnagyobb sebessége 10 km/óra.
Rázógépes betakarítás során a rázás ideje alatt a fa 5 méteres körzetében csak a rázógép
kezelıje és a ponyvakezelık tartózkodhatnak és a betakarítást csak akkor szabad
megkezdeni, ha erre a gép kezelıje jelet adott. A szerelvényen személyt szállítani tilos. A
gyümölcsöt szállító edénynek (ládának) olyan füle vagy fogója legyen, amely kézsérülést
nem okoz. A manipulációs gépsorok indítását, javítását csak az arra kijelölt személy
végezheti.
2.13. Szılıtermesztésre és szüreti munkákra vonatkozó rendelkezések
A munka során felhasználandó szılıkarókat, fa- és betonoszlopokat, betontuskókat dılésüket megakadályozva - úgy kell tárolni, hogy azok ne akadályozzák a munka végzését,
valamint az erıgépek és a gyalogosok biztonságos közlekedését. A betonoszlopok rakodását
végzı munkavállalók részére egyéni védıfelszereléseket és szerszámokat kell biztosítani. A
betonoszlopokat összekötı huzal feszítését úgy kell végezni, hogy az esetleges
huzalszakadás balesetet ne okozzon, az elektromos légvezetékekkel ne érintkezzen és
veszélyes távolságra azt ne közelíthesse meg. A szılıszedı edények könnyőek és könnyen
tisztán tarthatók legyenek. A puttonyokat tartó hevedereket használatba vétel elıtt felül kell
vizsgálni, szakadt, sérült hevederzető puttonyokat nem szabad használni. Szılı ki- és
berakásához csak gombosvillát szabad használni.
2.14. Öntözésre vonatkozó rendelkezések
Összekapcsolni illetve felszerelni csak olyan öntözıcsöveket és tartozékokat szabad,
amelyek a várható legnagyobb igénybevételnek és biztonsági követelményeknek
megfelelnek. A villamos motorral üzemelı öntözıszivattyúkat áramütés elleni védelemmel
kell ellátni. Zárt csıvezetéken kell elvezetni az ásott kútba, aknába telepített robbanómotoros
szivattyú üzemeltetésénél az égéstermékeket. A szivattyút nyílt felszíni vízbıl történı
vízvétel esetén kellıen szilárd talajra kell helyezni. Az üzemeltetéshez kezelıállás
kialakítása szükséges a kezelı személy vízbe esésének megakadályozása érdekében. Az
öntözırendszerre való csatlakoztatása a szivattyúnak felelıs személy irányítása alatt
történjen. Az öntözıcsöveket csak nyomás- és vízmentesítés után szabad áttelepíteni,
nyomás alatt a csöveket, idomokat és szerelvényeket tilos megbontani. Megfelelı
szaktudással rendelkezı munkavezetı kijelölésével végezhetı a vízágyúval történı öntözés.
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A mérımőszeren jól látható módon kell feltüntetni a megengedett üzemi nyomást és azt
üzem közben túllépni nem szabad. A vízágyú csövét biztonságos irányba kell állítani a
nyomócsıvel való összekötés elıtt. A vízágyú közelében és a vízsugár hatókörzetében az
irányításra kijelölt személy engedélye esetén szabad bármilyen munkát végezni, de csak a
nyomócsı vagy a szivattyú lezárása esetén. A munkaterületet figyelmeztetı táblákat kell
kihelyezni és tilos a mőködı berendezést felügyelet nélkül hagyni.
3. MEZİGAZDASÁGI ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A mezıgazdasági üzemi épületek beruházására (tervezésére és kivitelezésére) az alábbi
jogszabályokban foglaltak az irányadók:
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl,
 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl,
 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és
építési követelményekrıl.
3.1. Kapuk, ajtók biztonságára vonatkozó rendelkezések
A kapuk kialakítása tegye lehetıvé a biztonságos munkavégzést és közlekedést. Nyitott
állapotban is rögzíthetınek kell lennie azoknak az ajtóknak és kapuknak, amelyeken át
jármővek is közlekednek. A mőhelyek és magtárak gépjármő közlekedésre alkalmas
nagykapui mellett kismérető kaput (ajtót) is létesíteni kell a személyforgalom számára.
Görgın futó, vezetı sínre helyezett kapunál és ajtónál biztosító elem elhelyezése szükséges a
vezetısínbıl való kifutás megakadályozására. Biztosító elem felszerelésével kell
megakadályozni a kapu faltól való elnyomását.
3.2. Létrák alkalmazására vonatkozó rendelkezések
Létrán nem szabad anyagmozgatást végezni. Az egyágú létrákat megcsúszás és félrebillenés
ellen biztosítani kell. A beépített létrák esetében a rájuk való fellépés és a rajtuk való
közlekedés biztonságos kialakítására kell nagy hangsúlyt fektetni.
3.3. Gödrök, aknák és hasonló létesítmények kialakítása, védelemmel való
ellátása
A gödröket, aknákat és hasonló létesítményeket úgy kell kialakítani, olyan védelemmel kell
ellátni, amely a személyek lezuhanását megakadályozza. Az olyan tárolókat melyek gabona
befogadására lettek kialakítva a beöntı nyílássá úgy kell kialakítani és olyan védelemmel
kell ellátni (például megfelelı teherbírású és biztonságosan rögzített fedéllel és a fedél alatt
acélrudakból készült, 0,04 m-nél nem nagyobb osztásköző ráccsal), hogy az megakadályozza
a beleesést, tárgyak bekerülését.
3.4. Le- és beesés veszély megelızésére szolgáló védelem
A leesés elleni védelmet biztosítani kell a rendezett terepszinthez viszonyítva 0,8 méternél
magasabb, illetve 0,8 méternél mélyebben levı állandó munkahelyeken. Olyan védelemmel
kell ellátni a falakon és a járófelületeken kialakított nyílásokat (pl. ledobó nyílás), amely
megakadályozza a személyek lezuhanását.
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3.5. Padlásokra vonatkozó rendelkezések
Biztosítani kell a padlások megfelelı megvilágítását. A padlástérbe való belépés elıtt a
világításkapcsolónak bekapcsolhatónak kell lennie. Betolt szegélyléces borított födémeket,
tartóelemeket, gerendákat úgy kell kialakítani, hogy azok az anyagmozgatásnál,
személyközlekedésnél, és tárolásnál ne okozzanak balesetet.
4. ÁLLATTENYÉSZTÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
4.1. Személyi követelmények
Az állattenyésztı telepen tilos foglalkoztatni:
 tápcsatorna (enterális) fertızı betegségben vagy bırgennyesedésben szenvedı
egyént;
 terhes nıt, a terhesség megállapítása után;
 szoptatós anyát;
 18 éven aluli fiatalkorút.
A hígtrágyakezeléssel foglalkozó munkavállaló köteles rendszeres orvosi vizsgálaton részt
venni (Foglalkozás-egészségügy).
4.2. A munkahelyre vonatkozó általános követelmények
Be kell fedni, vagy be kell keríteni a munkahelyen lévı csatornákat (csatronaszemek),
kutakat, veszélyes helyeket vagy más módon meg kell akadályozni az illetéktelenek
behatolását. A legelıhöz vezetı felhajtó utak, karámok illetve kifutók az állatfajnak
megfelelı mérető, biztonságos, , az állatok kitörését megakadályozó kerítéssel legyenek
körülvéve. Villanypásztor telepítésekor figyelembe kell venni, hogy az, az úton közlekedı
személyeket és jármőveket semmilyen módon ne veszélyeztess. Villamos karámot
erısáramú szabadvezeték közelébe csak úgy szabad telepíteni, ha a karám az elıírásoknak
megfelel. A jármő-és személyforgalom útvonala jól látható módon legyen kijelölve, a
megengedett legnagyobb sebesség az útviszonyoktól függıen legfeljebb 15 km/óra lehet.
Az istálló padozata botlásmentesen legyen kialakítva, valamint a szellızést is úgy kell
megvalósítani, hogy a levegı tisztasága megfelelı legyen. Az állattartó telepen alkalmazott
mesterséges világításra, az erre vonatkozó szabványban foglaltak az irányadók.
A telepen fekete-fehér rendszerő öltözı-, mosdóhelyiséget kell kialakítani, a munkahely
megközelítése és elhagyása ezeken keresztül történjen.
A telep rendeltetésének megfelelı állaton tartása megengedett. Új telep létesítése esetén a
trágyagyőjtıket és trágyagyőjtı berendezéseket úgy kell kialakítani, hogy az istállóktól és
más üzemi épületektıl elkülönítve, legalább olyan távolságra legyenek, hogy azok
környezetét ne veszélyeztessék. A trágyagyőjtık elhelyezése során figyelembe kell venni,
hogy az emberek és az állatok tartózkodását szolgáló létesítmények és helyiségek
szélárnyékába kerüljenek.
4.3. A munkavégzésre vonatkozó általános követelmények
A telepre vonatkozóan el kell készíteni a teleprendet is magába foglaló szabályozást,
melyben meg kell határozni a munkahelyi biztonsági követelmények, a rend és tisztaság
megtartásának elıírásait is. Ezt a dolgozókkal felvételekor ismertetni kell és mindenki
számára hozzáférhetı helyen kell elhelyezni. Az állattartó telepre csak a munkahelyi vezetı
engedélyével és szakképzett kísérı jelenlétében szabad belépni illetve ott tartózkodni. A
látogatókat ki kell oktatni a munkahelyre vonatkozó biztonsági elıírásokra, melyet a látogató
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betartani köteles. Egyedül egy személynek nem szabad tartózkodnia kötetlenül, szabadon
lévı nagytestő állatok (szarvasmarha, ló) között. Az elszabadult állatok megfékezését
legalább két munkavédelmi oktatásban részesített férfi végezze. Egyéni védıfelszerelés
biztosítása a védıeszközök juttatási szabályozása szerint kötelezı a fertıtlenítés és takarítás
során a munkavállalók részére. A munkavállalókat kötelezni kell a személyi tisztaság
(mosdás, fertıtlenítés) szabályainak megtartására; ennek feltételeit a munkáltatónak kell
biztosítania (szociális létesítmény stb.). Az állatok körmözését, szarvtalanítását vagy
agyarazását csak megfelelı jártassággal rendelkezı személy (pl. az állat-egészségügyi
szaksegéd) végezheti 1 fı segítıvel, orrhurokkal tökéletesen rögzített állaton, illetve szarvasmarha esetén – kalodában, az állat gondozója jelenlétében. Az istállóban dolgozók
számára az állatorvos utasításait és elıírásait betartani kötelezı, ıket a munkavédelmi
oktatás során ki kell oktatni az állatról emberre terjedı betegségek, továbbá a trágya
kezelésére és elhelyezésére szolgáló berendezésekben keletkezı gázok elleni védekezés
módszereire is.
4.4. Állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések
Az állatokat ütlegelni, fenyíteni nem szabad, kivéve veszélyes helyzetek elhárítása esetében.
Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközökkel (terelıfa, terelılap, villamos ösztöke,
orrcsíptetı, vezetırúd, vezetıkötél stb.) történjen, a vezetıkötél kézre csavarása nélkül. Az
állatok kezelése során a biztonságos körülményeket biztosítani kell, rögzítı berendezésrıl
(kaloda, oltófolyosó, lekötı berendezés stb.) gondoskodni kell. Az új munkavállalót az
állatok szokásairól (természetérıl) minden esetben tájékoztatni kell. Kezelhetetlen és
rosszindulatú állatot ki kell selejtezni, és ennek végrehajtásáig a „Vigyázat, harapós” vagy
„Vigyázat, rúgós” szövegő figyelmeztetı táblát kell elhelyezni az állat állásánál. Ezen felül
védıkorláttal kell egymástól elválasztani a harapós állatok állásait. A rúgós, illetve harapós
ló farkába vagy sörényébe piros jelzıszalagot kell kötni. A harapós állatra mozgatásakor
szájkosarat kell helyezni. A terelı és állatırzı kutyát veszettség és más fertızı betegségek
ellen be kell oltani, bélféregtıl mentesíteni kell a legeltetési idény megkezdése elıtt.
4.5. Állatok szállítására vonatkozó általános rendelkezések
Az állatok szállítási módjának, körülményeinek, az állatszállító jármőveknek meg kell
felelniük az állatok szállítására, a közlekedésbiztonságra és a felépítmény kialakítására
vonatkozó elıírásoknak. Az állatok szállítására kialakított jármővel szemben támasztott
további követelmények a következık:
 a jármővön jól látható módon kell feltüntetni az jármő megengedett teherbírását;
 megfelelı helyet kell kialakítani a jármővön, az állatok tereléséhez szükséges
eszközök (terelıdeszka, villamos ösztöke stb.) biztonságos elhelyezésére;
 a felépítmény legyen csurgásmentes, zárt padozatú, oldalai térelzáró szerkezettel (pl.
ponyvával beállíthatóan takarható felület) legyenek ellátva, és felülrıl, valamint a
menetirány szerinti homlokfalán fedhetı legyen. A felsı fedés kötetlen tartású állatok
szállítása esetén zárja ki a felfelé való kitörés lehetıségét;
 a felépítmény hátfalán legyen ajtó, vagy a hátfal lehajtható legyen
 a felépítmény könnyen takarítható, fertıtleníthetı, szükség esetén szétszedhetı
legyen, és tegye lehetıvé a mosóvíz, fertıtlenítıszer akadálytalan eltávolítását;
 a felépítményen megfelelı szellızési lehetıséget kell biztosítani.
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4.5.1.A nagytestő állatokat szállító jármővekre vonatkozó rendelkezések:
 a felépítmény 1,6 m magas, ferdén befelé zsaluzott szellızınyílásokkal ellátott
oldalfalában, a rakodóajtó elıtt - az állatok farmagasságában (nagytestő állatoknál
1,2-1,4 m közötti magasságban) - a biztosító rúd behelyezésére alkalmas helyet kell
kiképezni (a biztosító rúd nem helyettesíti a szállítás közben alkalmazott
zárószerkezetet, a lenyitható oldal- vagy hátsó falat);
 kötött tartású állatok (kivéve a sportlovak) szállításához, az oldalfalakban végigmenı
acélrúd, csıborda vagy a fenéklap külsı szélében az állatok kívülrıl történı
megkötését biztosító karikák legyenek;
 a padozat 0,6 m magas zárt peremmel csatlakozzon az oldalfalhoz.
4.5.2. A sportlovakat szállító jármővekre vonatkozó rendelkezések:
 a jármővön legyen mellvéd-, oldal- és farpalánk (ezeket minden sorban ki kell
alakítani, ha a jármővön két vagy több sorban lehet lovakat szállítani);
 keresztfolyosó legyen minden mellvéd- és farpalánk között és ezek végein a
felépítmény oldalfalában létrával ellátott, legalább 0,6x1,0 m-es búvóajtót kell
kialaktani;
 az oldalpalánkok a célnak megfelelıen (bırrel, habszivaccsal stb.) fedettek legyenek;
 felhajtóval vagy összerakható szükségfelhajtóval kell ellátni a nagy távolságra
szállító jármővet;
 a jármőnek kettıs deszkapadozata legyen, keresztirányú alsó és hosszirányú felsı
réteggel.
4.5.3. A sertést és egyéb kistestő állatot (juh, kecske) szállító jármővekre vonatkozó
rendelkezések:
 a felépítmény oldalfalait az igénybevételnek megfelelı szilárdsággal kell kialakítani;
 az állatok számára a jármővön megfelelı férıhelyet, valamint az esetleges útihulla
tárolására alkalmas elkülönített részt kell biztosítani;
 a sertésszállító jármő felépítménye tegye lehetıvé állatfelhajtó alkalmazását, és ne
akadályozza a más módon történı (villástargoncával konténer) berakodást. Ez utóbbi
esetben a jármő hátfala korláttal ellátott hidraulikus emelıként mőködve emelje fel
az állatokat, vagy a felépítmény a talajszintre lesüllyeszthetı, majd felemelhetı
legyen;
 a felépítmény befelé zsaluzott, 0,6 m magas szellızınyílással ellátott oldalfalának
kialakítása tegye lehetıvé, hogy a biztosító rúd a rakodóajtó elıtt, az állatok
farmagasságában (0,6-0,9 m között) behelyezhetı legyen;
 a padozat 0,4 m magas zárt peremmel csatlakozzon az oldalfalhoz.
4.5.4. Baromfit, házinyulat vagy galambot szállító jármővekre vonatkozó rendelkezések:
 a jármővön megfelelı ketrecekbıl rendezett sorokat kell kialakítani;
 a rakomány rögzítését úgy kell megvalósítani, hogy a ketrecsorok között
légzıfolyosó legyen, és a rögzítés, illetve oldás a talajszintrıl elvégezhetı legyen;
 a jármővet (kivéve a sportgalambot szállító jármővet) el kell látni egy résmentes,
fedett, jól záródó, könnyen tisztítható és fertıtleníthetı „ÚTIHULLÁK” feliratú
tartállyal.
4.5.5. Az élı halat szállító jármővekre vonatkozó rendelkezések:
 elcsúszás ellen rögzíthetık legyenek a jármő rakfelületéhez a halszállító kádak;
 a jármőnek legyenek oldalfalai és ezek vízszintesre lenyitott helyzete rögzíthetı
legyen;
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 a jármővön megfelelı mennyiségő oxigénpalack tárolásához, a rakodótér mellsı
falánál párnafák és rögzítıbilincsek legyenek. A palackok elhelyezésére a vonatkozó
szabványban foglaltak az irányadók.
4.5.6. Az állatok szállító jármőre rakodásához használt állatfelhajtóra vonatkozó
rendelkezések:
 legyen alkalmas mind a far-, mind az oldalrakodáshoz. A vontatható állatfelhajtó
csak farrakodásra alkalmas;
 az állatfelhajtó - 1,0-1,4 m magas szállító jármő padozatot figyelembe véve korláttal ellátott, 4,0-4,5 m hosszú, 1,5 m széles állatfolyosóból és 0,5 m széles
személyfolyosóból álljon.
 korlátot vagy hézagzárót kell alkalmazni, ha az állatfelhajtó korlátja és a jármő oldalvagy hátsó fala közötti távolság 0,3 m-nél nagyobb;
 ha az állatok fel- vagy lehajtása a személyzet egyidejő mozgásával történik, akkor az
állatfelhajtót állat- és személyfolyosóra kell osztani és a kettıt gépfonattal borított
korláttal vagy más biztonságos módon kell elhatárolni egymástól;
 az állatfelhajtó padlózata csúszásgátló kialakítású legyen, amennyiben fából készül,
úgy azt 0,3 m-enként a haladási irányra merılegesen felerısített 0,033x0,048 m-es
keresztmetszető bordázattal kell ellátni, a padozat teljes szélességében. A padozaton
0,01 m-nél szélesebb rések nem lehetnek;
 az állatfelhajtó szállítóeszközhöz kapcsolódó vége - az áthidaló szerepét is betöltı lehajtható ajtóval legyen ellátva. Az áthidaló legalább 0,5 m-es szakasza a jármővön
feküdjön fel; az áthidalón, valamint annak csatlakozásánál 0,01 m-nél szélesebb rés
ne legyen. A jármővel egybeépített állatfelhajtót nem kell ajtóval (áthidalóval)
ellátni;
 az állatfelhajtó és az áthidaló névleges teherbírása a felhajtóra egyidejőleg terelhetı
állatok összsúlyának megfelelı legyen;
 a vasúti rakodáshoz alkalmazott állatfelhajtó ajtaja (áthidalója) oldalirányú erıhatásra
(pl. a vasúti kocsi véletlen elmozdulására) kapcsolódjon szét;
 a mozgatható állatfelhajtót a felbillenés és elmozdulás megakadályozására, lehajtható
támasztókkal kell ellátni; amennyiben az állatfelhajtónak nincs rögzítıfékje, akkor
rögzített féksarukat kell alkalmazni;
 változtatható magasságú állatfelhajtó támasztó szerkezete tegye lehetıvé az 1,0-1,4
m közötti magasság fokozat nélküli beállíthatóságát és a beállított helyzető
állatfelhajtó biztonságos rögzítését;
 a vontatható állatfelhajtó - amennyiben az közúton történı vontatásra alkalmas feleljen meg az elıírásoknak;
 az állatfelhajtó kialakítása tegye lehetıvé a rendszeres tisztíthatóságot és
fertıtleníthetıséget.
Vasúti szállításkor a rendes nyomtávú vágány esetén a rakodó alsó szintje a sínkoronaszint
fölött 1,22 m-re, felsı szintje 2,3 m-re alakítandó ki, és a vágánytengelytıl való távolsága
min. 2,20 m legyen. A szállítás megkezdése elıtt meg kell vizsgálni a rakfelület állapotát, a
rögzítıelemek, a ketrecek, a kötélzet, az oldalmagasítók és a rács épségét.
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4.6. Szarvasmarha és ló szállítására vonatkozó rendelkezések
Az állatokat megfelelı szilárdságú lánccal vagy kötıfékkel kell ellátni a jármőre történı
felhajtás és szállítás során. A gondozók végezzék a kötetlen tartású állatok rakodását a
szállítójármőre, a felhajtási területen erıs korláttal elzárt védıterületet kell kialakítani a
gyalogos közlekedık részére. Ha a szállítandó állatok csoportja teljes megkezdıdhet a
szállítójármőbe történı berakás. A veszélyes állatok (támadóan viselkedı, nyugtalan, szilaj,
harapós,rúgós) vezetését és berakását csak az arra kijelölt személy végezheti. Az állatokat a
szállítóeszközön két oldalról rögzíteni kell és ki kell kötni, a berakásnak folyamatosnak kell
lennie.
A hím állatokat (bikákat, méneket) el kell különíteni, az ökrök (heréltek) és a tehenek
(kancák) kerülhetnek egy csoportba. Ha a szállítmány nagysága megengedi, az állatokat
nemenként szétválasztva kell berakni a szállítóeszközökbe. Az állatokat a szállítóeszközön
két oldalról ki kell kötni.
Vasúti szállítás esetén az állatokat úgy kell elhelyezni, hogy a kísérı közöttük biztonságosan
közlekedhessen. A támadó viselkedéső állatokat a vasúti kocsiba rakásig elkülönítve és
biztonságosan kikötve kell várakoztatni. Támadó viselkedéső szarvasmarha (bika) esetében a
vezetıknek az állat két oldalán kell elhelyezkednie és az orrkarikába kapcsolt vezetırúddal
és a fejre erısített feszesen tartott kötéllel kell vezetnie. Orrkarika vagy orrcsipesz nélkül a
veszélyes állatot csak lábkötéssel szabad vezetni. A vasúti kocsiban úgy kell az állatot
elhelyezni, hogy az magában és másokban ne tehessen kárt, a kocsi másik oldalában csak
nyugodt természető állat tartózkodhat. Veszélyes állatok szállítását a szállítási okmányokon
jól láthatóan, feltőnı színnel jelezni kell. Lovakat csak kötıféken szabad vezetni, legfeljebb
négyesével összekötve.
4.7. Sertés, juh, borjú szállítására vonatkozó rendelkezések
A munkáltatónak kell meghatároznia a sertésfalkák szállításának és csoportosításának
biztonsági elıírásait. 10 db állatnál nagyobb csoportot egy személyre nem szabad bízni.
Ivartalanított vagy vazektomizált vezetı kos (vezérürü) tartás a rendszeres juhátvevı
helyeken kötelezı. A sertések és juhok felsı rekeszbe való be-, illetve onnan történt
kirakását kétrészes vasúti kocsiknál csak oldalráccsal ellátott, rakodó kerekes híd
alkalmazásával szabad végezni. Aki az álatok közé bemegy a vasúti kocsikban, annak védıterelıdeszkát kell használjon a fellökés ellen.
4.8. Lótenyésztésre vonatkozó rendelkezések
Állatgondozóként a lóistállóban csak a 18. életévét betöltött megfelelı szakismerettel
rendelkezı, külön jogszabály szerint egészségileg alkalmas és a munkavégzés veszélyeire
kioktatott személyt szabad foglalkoztatni. A lovas iskolának abban az esetben, ha olyan
dolgozót foglalkoztat, aki 18. életévét nem töltötte be a foglalkoztatás feltételeit
(szakmunkás-képesítés, orvosi alkalmassági vizsgálat stb.) számára meg kell határozni. Az
állatgondozónak az istállóba csak azután szabad belépnie, ha meggyızıdött a ló nyugodt
viselkedésérıl és belépés elıtt a lovat nevén szólította.
A ló ápolására vonatkozó fıbb szabályok:
a) a ló fara mögé soha még ápolás során sem szabad állni.
b) kellı óvatossággal kell a hasi részeket csutakolni, ezt a munkát a ló állandó gondozójának
kell végezni, abban az esetben, ha a ló érzékeny illetve csiklandós.
c) a hátsó láb felemelése elıtt a far irányába fordulva, szorosan a far mellé kell állni, a lábat
felülrıl lefelé végig kell simítani;
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d) a ló úsztatását (úsztatva fürdetés) csak úszni tudó és ezzel a munkával megbízott személy
végezheti. A ló hátán ülni úsztatás közben nem szabad;
e) A ló patkolásához kalodát vagy pipát kell használni, ha a ló rúgós és harapós.
Feszítızablát kell alkalmazni durva természető és erıs szájú lovak esetében.
f) a patkók tőzi munkálatainak elvégzése során a munkahelyen csak azok a személyek
tartózkodhatnak, akik e munkában részt vesznek. Idegen személyek nem tartózkodhatnak a
patkolóvasnyújtó gép közelében. A gépen csak az erre betanított munkavállaló dolgozhat;
g) kétszárú kötıfékkel kell a jászolkarikához kötni a kiselejtezésig a harapós lovakat;
Lovagolni csak nyeregben és olyan csizmában szabad, amelynek talpa a sarokig sima.
Felügyelet nélkül lóra csak lovaglásban megfelelı jártassággal rendelkezı személynek
szabad ülnie. Nyeregben ülve, vezetıszáron lovat a másik ló mellett vezetni nem szabad. A
lovaspályát szabaddá kell tenni a munkalovaglás során elszabadult ló elfogásáig. A lovast
elsısegélyben kell részesíteni és gondoskodni kell orvosi ellátásáról, amennyiben a ló
ledobta. A lónak az állásból való kifordítása után szabad a hevedert meghúzni nyergeléskor.
Nem szabad megnyergelni a kisebzett, elcsigázott vagy beteg lovat. Ügyelni kell arra a mén
nyergelése és kantározása során, hogy az állat ne érjen a mellette levı ménhez. Biztonsággal
csak úgy végezhetı fiatal méncsikó nyergelése, szerszámozása, ki- és befogás, amennyiben a
mővelet során segítı személy is jelen van. Ha a mén hevederiszonyban szenved, annak
hevederét csak megvezetés (járatás) után szabad meghúzni. A mének járatása 3 m-es távköz
tartásával, kétoldali vezetéssel történjen. Közfa és szájkosár használata mellett fokozott
figyelemmel történjen a mén kocsiba tanítása. Vízzel való leöntéssel végezhetı
összemarakodás esetén a mének szétválasztása. Rövid kantárszáron kell felvezetni a mént
próbáltatásra vagy fedezésre. Az elıírt méreteknek megfelelı próbafal mellett szabad kancát
próbáltatni, két személy vezetésével.
4.9. Szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó rendelkezések
A munkáltatói utasításban foglaltak szerint kell mozgatni a kötetlen tartású istállóban az
állatokat. A munkáltatónak kell meghatároznia a tisztításhoz és a fertıtlenítéshez használatos
szerek - helyi adottságoknak megfelelı - kezelési szabályait a szarvasmarha etetés és
almozás mőveletének a helyi adottságoknak megfelelı biztonsági követelményeit. Kötelezı
orrkarikával ellátni a tenyészbikát egyéves korától. Az állat gondozója vezesse az
orrkarikába helyezett vezetırúddal a tenyészbikát illetve egy fı kötéllel segítse a vezetést.
Eloldás és megkötés esetén az egyik gondozónak az állattal szemben állva, orrkarikába
főzött vezetırúddal tartania kell a tenyészbikát. Ha a bikával foglalkozó gondozó a bika
állásából távozott, csak akkor szabad elengedni az orrkarikát. Legalább 1,5 m magasságú,
kellı szilárdságú kerítéssel (korláttal) legyen körülvéve a tenyészbika állása. Ki kell
selejtezni az ideges, nehezen kezelhetı tenyészbikát. A tenyészbika a jászolkarikához erıs
lenkötéllel, két oldalra legyen kikötve. Egyedileg kell karámot építeni a tenyészbikának
legelın való tartás esetén. A karám 2,0 m magas és megfelelı szilárdságú korláttal legyen
bekerítve és 8,0x8,0 m alapterülető legyen. A bika orrkarikájának vezetırúdhoz történı
rögzítése után szabad a gondozón kívül más személynek bemennie a bokszba vagy karámba.
Fedeztetı karámot kell építeni fedeztetés céljából, melynek a bikakarámhoz közvetlenül kell
csatlakoznia. Fedeztetésnél minden esetben legalább két dolgozó jelenléte legyen biztosított,
rajtuk kívül más személy ne tartózkodjon a fedeztetı karámon belül. A munkáltatónak kell
meghatároznia a bikák fantomra való ugratásával és az ondóvétellel kapcsolatos - helyi
adottságnak megfelelı biztonsági elıírásokat. Legalább 2 fı végezze a szarvasmarha
mesterséges megtermékenyítését, mely során az állatot speciális bokszban (termékenyítı
kalodában) kell elhelyezni vagy le kell kötni. A hízóbikát a jászolkarikához kellı szilárdságú
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kötéllel - gyorskioldó szerkezettel ellátott jászol esetében lánccal - két oldalra kell kikötni. A
gondozó naponta ellenırizze a kötél megfelelıségét és a jászolkarika rögzítését.
Kötetlen tartású bikahízlalás esetén:
 nıket, valamint 18 éven aluli és nyugdíjas korhatár feletti férfiakat nem szabad
foglalkoztatni a 300 kg-ot meghaladó állat (és általában a hím állat) gondozójaként;
 szilárd, legalább 1,5 m magas korláttal körülhatárolt és nem kisebb, mint 42 m2
alapterülető helyiségben (rekeszben) legfeljebb 15 db 300 kg-ot meghaladó súlyú
hízóbikát szabad tartani;
 egy 140 m2 alapterülető helyiségben, új, szakosított hízómarha-telepen legfeljebb 50
db hízómarhát szabad tartani; Olyan legyen az etetı- és itatóberendezések elhelyezése,
hogy azokat kívülrıl lehessen feltölteni.
 az állatokat biztonságosan ki kell rekeszteni a karámban vagy a pihenıtéren való
munkavégzés (kitrágyázás, alom szétterítése stb.) megkezdése elıtt;
 az állatok felhajtása kezelés és mérlegelés esetén, csak biztonságos módon (például a
külsı karámtérben) történhet a kezelıfolyosóra és a mérlegre; Egyidejőleg csak egy
rekeszt szabad kinyitni, a többi zárva legyen úgy, hogy az állatok a belsı
istállótérben tartózkodjanak;
 szállító jármőre történı rakodása elıtt meg kell akadályozni a lekötés nélkül tartott
állatok csoportjainak keveredését;
 az állatorvosnak és a gondozónak az állatok közé csak akkor szabad belépnie, , ha
elızıleg meggyızıdtek az állatok nyugodt viselkedésérıl és arról, hogy elfoglalták
kijelölt helyüket a felügyeletet ellátó személyek;
 felhajtófolyosó oszlopain elhelyezett karikákhoz kell rögzíteni vérvétel esetén az
állatokat. A felhajtófolyosó olyan keskeny oltófolyosóhoz is csatlakoztatható, amely
elülsı ferde állású rekeszében az állatok egymást rögzítı helyzetbe jutnak;
 a pihenıtérben és a karámban levı állatok között nem szabad végezni egészségügyi
kezelést és egyéb fájdalmat okozó beavatkozást (pl. füljelzést);
 a munkáltatónak kell meghatároznia a kötetlen tartású bikahízlalás egyéb - a helyi
sajátosságoknak megfelelı - elıírásokat.
Csak szilárd padozatú, korlátokkal határolt folyosón szabad terelni a hízóbikát vezetés
nélkül. Szükség esetén szarvgombbal kell ellátni illetve szarvtalanítani kell a bika és tehén
szarvát. Minden ellés után fertıtleníteni kell az elletıistállót, a fertıtlenítést a többi
istállóban negyedéves rendszerességgel kell végezni. Csak a padozat fertıtlenítése után
szabad almozni. Szintén negyedévenként kell fertıtleníteni az oldalfalakat és egyéb részeket.
Mélyalmos istállók padozatának fertıtlenítése alomcsere esetén történjen. Csak szakképzett
személy végezheti a fertıtlenítést. Az állatok nyugalmát fejés közben biztosítani kell. Az
állat farkát kézi fejésnél a lábához kell kötni.
4.10. Sertéstenyésztésre és -tartásra vonatkozó rendelkezések
A kocák közelében fialáskor a gondozón és segítıjén kívül más személy nem tartózkodhat.
A malacát féltı, nyugtalan kocát csak az állat megnyugtatása után közelítse meg gondozója.
A malacok kezelése csak a kocák kirekesztése után lehetséges, együtt kezelni ıket tilos. A
kezelést a kocák beengedése elıtt be kell fejezni. Tenyésztésbe vételkor és azt követıen
évenként rendszeresen le kell csípni a kanok agyarait annyira, hogy gondozójukat ne
veszélyeztessék. Az állatok (kocák) jártatását összeszokott állatcsoportok esetén egy,
egyébként legalább két személy végezze. Egyszerre csak egy falkát, vagy egyedi tartás
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esetén legfeljebb 15 kocát szabad jártatás céljából kihajtani. Terelılapot kell használni a
sertések rakodóra történı felhajtásához.
Oltásnál és vérvételnél az állatot rögzíteni kell (orrfék, terelıfa), gyógykezelés során a
növendék vagy kifejlett állatot orrhurokkal vagy oltófolyosóban kell rögzíteni. A szopós
malacot ivartalanítandó állományban vagy kézzel is lehet rögzíteni. Férıhely takarítást csak
a kan (kanok) kirekesztése után szabad végezni. Munkáltatói utasításban meghatározottak
szerint kell az ivarozó kocák keresését (kiválasztását) véghezvinni. Amennyiben keresı kant
alkalmazunk, a kan hajtásához terelıfát kell használni minden esetben. Fantomra ugratás
során, az ugratóhelyiségben tilos a gyors mozgás, hangoskodás, valamint az állat nyugalmát
zavaró tevékenység. Ondóvételkor úgy kell elhelyezkedni, hogy az oldalra lecsúszó kan a
munkavállalóban kárt ne tegyen. A munkáltatónak kell meghatároznia a sertések etetésével
kapcsolatos munkabiztonsági elıírásokat a helyi adottságok figyelembevételével. A telepen
gázosítást, fertıtlenítést csak szakképzett személy végezzen, a mővelet megtörténtét táblával
kell jelezni. A vegyszerek felhasználásának és kezelésének szabályait a munkáltatónak kell
meghatároznia. Sérült kézzel vagy lábbal, az állatról emberre terjedı betegségek megelızése
érdekében dolgozni tilos. A sérüléseket az orvosnak vagy a termelésirányítónak minden
esetben jelenteni kell.
4.11. Juhtenyésztésre, -tartásra, -hízlalásra vonatkozó rendelkezések
A hodályban legfeljebb 0,4 m trágyavastagságot szabad megengedni a trágya
öngyulladásának elkerülése érdekében. E vastagság elérése esetén el kell végezni a
kitrágyázást, majd fertıtleníteni kell. Az istálló fertıtlenítését legalább két személy végezze,
akik közül az egyik a fertıtlenítı, a másik a kisegítı legyen.
4.12. Kisállat (baromfi, nyúl, prémes állat) tenyésztésére, tartására vonatkozó
rendelkezések
Az állomány elszállításának és a technológiai berendezések kitrágyázás elıtti kiszerelésének,
azaz az istálló kiürítésének biztonsági elıírásait a munkáltatónak kell meghatároznia a helyi
adottságok figyelembevételével. A fertıtlenítést legalább két személy, a fertıtlenítı és a
kisegítı végezze.
4.12.1. A baromfitartással kapcsolatos anyagmozgatásra vonatkozó rendelkezések:
Forgalomba hozni, illetve tartani csak biztonságos (kiálló szegektıl, pántoktól mentes)
tojásos és baromfitartó ketreceket, ládákat szabad.
Gépkocsin csak biztonságosan a rakfelületen elıírásszerően, megfelelı teherbírású kötéllel,
lánccal vagy hevederrel rögzítve szabad tojásos ládákat és ketreceket szállítani.
Védıpárnázatot kell elhelyezni kötél és lánc alkalmazása esetén is a szögletekre az
átkötésnél. Tilos a láncot vagy kötelet keresztezni, sodorni a rakomány felett átdobni,
valamint a rakomány tetejérıl ledobni bármilyen rögzítésnél. Kiálló részektıl mentesen kell
összekapcsolni a hevedereket, azok végtelenítése esetén.
4.12.2. Felvásárlási munkákra vonatkozó rendelkezések:
A baromfiketrecek, és tojásos ládák biztonságtechnikai megfelelıségét ellenırizni kell
szállítás elıtt. Meg kell akadályozni a csúszás lehetıségét a ketrecek rakodásánál a gépkocsi
rakfelületén. A ketrecek szállító jármőre való rögzítése csak a megfelelı eszközzel
(mőanyag kötél, lánc, kenderkötél) történjen. Figyelni kell arra, hogy minden ládasor illetve
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ketrec rögzítve legyen. Kenderkötél használata esetén annak átmérıje legalább 0,015 m
legyen. A talajszintrıl elérhetı magasságban kell lekötni a jármővön a rakományt. A
padlószintrıl el nem érhetı magasságú állóketreceknél a baromfi kezeléséhez karfával
ellátott, hordozható, lábléccel is felszerelt biztonságos kezelılépcsıt kell alkalmazni.
A függesztı horgokat felsı pályán történı ketrecfertıtlenítésnél a ketrecléc alá kell
beakasztani.
4.13. Fejı- és tejkezelı berendezésekre vonatkozó rendelkezések
A munkáltató köteles gondoskodni a gépi fejés biztonságos végzésére és azok megtartásának
ellenırzésére. Az istállótól elkülönített térben, illetve helyiségben kell elhelyezni és tárolni a
fejıberendezéseket. A helyiségbe belépni csak a gépkezelınek, karbantartónak és az
ellenırzésre jogosult személynek szabad. A nyomás alól mentesíteni kell a csatlakozó
végeket a tömlık csatlakoztatása esetén. A kannák csúsztatása és dobálása szigorúan tilos! A
tele kannákat kötésben egymásra rakva, legfeljebb két sorban, míg az üreseket, legfeljebb
három sorban szabad tárolni. A mintavételt és a kannák jegelését kifejezetten erre a célra
kialakított járdáról szabad végezni. Munkabiztonsági szempontból szemrevételezéssel
ellenırizni kell a tejhőtı-tartály állapotát minden üzembe helyezés elıtt - a vonatkozó
szabvány elıírásai szerint kiépített kezelıállásról. A felelıs vezetıt értesíteni kell bármilyen
hiba esetén. Nem szabad összecserélni a fölözıgépek alkatrészeit, a dobtányérokat
számozásuk szerint kell egymásra rakni. A tányérszorítót - összerakás után - a jelzésig meg
kell szorítani. Állítást és javítást a meghibásodott fejıberendezésen csak az erre kijelölt,
szakképzett személynek szabad végeznie. A tejeskannákat csak mőszakilag megfelelı, ép
állapotban szabad használni. A munkáltató feladata a fejıház és a tejház tisztításával
kapcsolatos biztonsági követelmények meghatározása. A vegyszerek közömbösítésére
szolgáló anyagokat jól láthatóan el kell helyezni a tisztítás helyszínén. A vegyszereke
tárolása elkülönített, zárt helyen fajtánként szétválasztva és megjelölve történjen. A
tárolóhelyet figyelmeztetı táblával kell megjelölni. A kénsavat, melyet a tejzsír
vizsgálatához használnak a csak a tejház kezelıjének szabad kezelnie.
4.14. Szárító berendezésekre vonatkozó rendelkezések
Csak szakképzett személy kezelhet mezıgazdasági szárító berendezéseket. A szárító
berendezés felügyeletére olyan személyt kell megbízni, aki szakismerete alapján a
berendezés leállítására, az üzemzavar észlelésére is alkalmas, csak szakirányú végzettséggel
rendelkezı személy végezheti. A szárító berendezés egységeinek karbantartását,
beszabályozását, és az üzemzavar elhárítását. A szárító berendezések üzembe helyezésére és
üzemeltetésére, telepítésére kezelési osztályba sorolására a vonatkozó szabványban foglaltak
az irányadók. A kezelı biztonsága miatt fontos, hogy az égéstermékeket úgy vezessük el,
hogy sem az égéstermék sem a magas hımérséklet ne veszélyeztesse ıt. A felelıs mőszaki
vezetı a szárító berendezés biztonságos üzemeltetésének személyi és tárgyi feltételeit
minden mőszak elıtt köteles ellenırizni. csak fényvédı üveggel vagy fényvédı szemüveggel
használata során lehet a szárítóberendezés égésterének kémlelését végezni. A berendezés
tálcáin az anyag terítését kézzel szigorúan tilos végezni. Por- és gázelszívás nélkül a szárító
berendezés nem telepíthetı. A kezelınek és a felügyelınek biztonsági ellenırzést kell
tartania a berendezés használati utasításában meghatározott idıpontokban. Az ellenırzés
kiterjed a helyes, illetve rendellenes mőködésre, a rendellenes mőködés során szükséges
intézkedések megtételére, naplóban kell rögzíteni a rendellenesség okát és a megtett
intézkedéseket. Öt évenként el kell végezni a gáz- és olajtüzeléső szárító berendezés
idıszakos biztonsági ellenırzését. A rendszeres évi üzemi vizsgálat során a vizsgálat
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idıpontját, a vizsgálatot végzı nevét, az észlelt rendellenességeket, ezek kijavításának
módját és megtörténtét továbbá a berendezés állapotára vonatkozó nyilatkozatot naplóban
kell rögzíteni, melyet a berendezés üzemeltetésének helyszínén kell tartani.
A munkáltatónak kell kidolgozni a szárító berendezés kezelésével kapcsolatos elıírásokat –
a fent foglaltak figyelembevételével. Hangsúlyozottan foglalkozni kell:
 az adott helység mesterséges szellıztetésével;
 a 8 óránkénti rendszeres ellenırzéssel;
 a követendı eljárással a sikertelen gyújtás esetén;
 az égés folyamatosságának megfigyelésével (állandó felügyeletet igénylı
berendezésnél);
 az elıszellıztetéssel, mely alatt a tüzelıberendezés begyújtása elıtti átszellıztetését
értjük;
 az üzemzavar esetén teendı intézkedésekkel.
4.15. Falközi silóra vonatkozó rendelkezések
A falközi silóba való betárolás billenthetı pótkocsival, az egyenletes elterítés, taposás
(tömörítés) pedig biztonsági fülkével ellátott traktorral vagy tolólappal és védıkerettel
történhet. Abban az esetben, ha a silótér áthajtós rendszerő csak úgy szabad közlekedni az
adott gépekkel, hogy az más gépek biztonságos mozgását ne veszélyeztesse. Meg kell oldani
a biztonságos vontatást, ha a szállító jármő önerejébıl nem tud felmenni a silóra. Nappali
mőszakban kell kialakítani a siló legfelsı 0,5 m vastag feltöltést (a domborított részt),
kivételt képez az az eset, ha megfelelı világítás kialakításával biztosítani lehet a biztonságos
munkavégzést. Optikai helyzetjelzı korlátot kell elhelyezni a siló oldalának felsı síkjára a
töltés és tömörítés idıtartamáig.
Az optikai helyzetjelzı korlát jellemzıi:
 élénk színő, fényvisszaverı festékkel mázolt;
 könnyen szerelhetı, áthelyezhetı;
 300 N/m terhelésre méretezett, 1,2 m magas legyen.
A világítás tekintetben a tárolóterületet és a hozzávezetı utakat meg kell világítani.
Közlekedéskor és a siló tetején történı munkavégzés esetén a siló szélét szélét 0,5 m-nél
kisebb távolságra tilos megközelíteni.
4.16. A kézi takarmánykiosztásra vonatkozó rendelkezések
A munkáltató határozza meg a vonatkozó a jogszabály figyelembevételével, a pótkocsiról
történı kézi takarmánykiosztás veszélytelen végrehajtását. Ezek a következıek: személyi
feltétel a szakmai tapasztalat és munkabiztonsági ismeretek megléte; személyszállítás a
megrakott pótkocsi tetején tilos; a megrakott pótkocsi tetején való tartózkodás veszélyei, a
pótkocsin egyidejőleg legfeljebb két személy tartózkodhat, illetve végezhet kiosztást; az
alacsony tetıszerkezető épület esetén fennálló veszélyhelyzet és ennek elhárítási módját; a
hátsérülés kockázatának kiküszöbölése a szükséges fizikai erıkifejtés és munkakörnyezeti
jellemzık figyelembevételével.
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4.17. Hígtrágya tárolására, kezelésére vonatkozó rendelkezések
Csak úgy szabad létesíteni hígtrágya tároló tartályt, hogy abba beleesni ne lehessen. A tartály
két szellızınyílásának követelményei: szabadba nyílóak, egymástól legalább 2 m-re
legyenek, mérete legalább 0,8x0,8 m, körszelvény esetén pedig nem kevesebb, mint Ø0,8 m,
a nyílásokat padozattal kell befedni, mely a várható terhelésnek ellenálljon, a legnagyobb
rácsnyílás 0,04 m legyen. Kialakításuk olyan legyen, mobil keverı-berendezések
elhelyezését és biztonságos rögzítését lehetıvé tegye. A kiáramló gázokat, ha a
szellızınyílás nyílás olyan szabad területre nyílik, ahol személyek tartózkodnak, akkor
legalább 2,0 m magas kürtı alkalmazásával kell elvezetni és ahol az emberre és állatra
semmilyen veszélyt nem jelent Minden esetben mesterséges szellıztetést kell alkalmazni
amennyiben a hígtrágyatároló istállók vagy épületek talajszintje alatt helyezkedik el.
Folyamatosan mőködnie kell a mesterséges szellıztetésnek a hígtrágya keverésekor és
mozgatásakor. Olyan gázelzáró berendezéseket (lemezek, szifonok, tolózárak, kötények stb.)
kell alkalmazni zárt hígtrágya tárolóknál, amelyek megakadályozzák a hígtrágyából
felszabaduló gázok szivárgását. Ha a hígtrágya tárolót épületek közelében kell elhelyezni,
figyelemmel kell lenni arra, hogy az épületek a tárolóhoz képest szélárnyékban legyenek.
Biztosítani kell a munkavállalók részére az ivó-, mosdó- és fürdıvizet, valamint fürdı-,
öltözı-, melegedı- és étkezıhelyiséget a telepen.
4.18. A hígtrágya tároló üzemeltetésére vonatkozó rendelkezések
A hígtrágya tároló gödrök légterében lángpróbát (gyertyapróbát) végezni tilos! A tároló
gödörbe vagy annak légterébe gyújtóforrások (láng, szikra, parázs, nem robbanásbiztos
mobil elektromos berendezések stb.) nem kerülhetnek! Szabadba nyílóan az épületeken kívül
kell elhelyezni a gödrök szellızınyílásait. Rendszeres kell ellenırzés és karbantartás alá kell
vonni a keverıszerkezeteket és a mechanikus berendezéseket (elzárók, trágyakihúzók stb.).
Meg kell elızni a szerkezetek túlhevülését elıidézı mechanikai hibákat. Biztosítani kell a
keverı- és a kapcsoló berendezések szakszerő kezelését és állandó felügyeletét. A veszélyek
(gázmérgezés, robbanás) megelızésének szabályait el kell sajátítania annak a személynek
aki a hígtrágyakezeléssel foglalkozik. Csak robbanásbiztos villamos berendezéseket szabad
elhelyezni a robbanásveszélyes térben és évenként szakemberrel ellenıriztetni kell.
Meghibásodás esetén a berendezések javítása illetve cseréje szükséges. Figyelni kell arra,
hogy a kinyitott nyílások balesetet ne okozzanak ezért a szellızınyílások fedırácsait
leemelni vagy felnyitni csak a technológia által meghatározott okból és idıre szabad.
Naponta legalább egyszer szellıztetni kell a mesterséges szellıztetéssel felszerelt hígtrágya
tárolók szabad térfogatrészét. Ügyelni kell rá, hogy a szellızınyílások közelében illetéktelen
személyek ne tartózkodjanak. A munkahelyi vezetı engedélyével és jelenlétében, a
vonatkozó szabványok betartása mellett végezhetı a hígtrágya tároló létesítménybe történı
leszállás. A leszállás elıtt a tároló létesítményt ki kell szellıztetni hígtrágyát el kell
távolítani, a beömlı nyílásokat megbízhatóan le kell zárni. A rendezett terepszint alatt levı
tárolóba, beépített vagy biztonságosan rögzített létra használatával kell bemenni. Megfelelı
védelmi minıségő frisslevegıs légzésvédı készülék, mentıöv és mentıkötél használata
kötelezı mind a bent tartózkodás és beszállás ideje alatt. Rosszullét esetén haladéktalanul
meg kell kezdeni az elsısegélynyújtást, valamint gondoskodni kell az azonnali orvosi
ellátásról. A veszélyes térben munkát végzı személy folyamatos megfigyelésére egy fı
mentı személynek megfelelı mentıfelszereléssel jelen kell lennie. A figyelı személyt tilos
más munkavégzéssel megbízni! Továbbá elérhetı közelségben kell tartózkodnia egy fı
kiképzett elsısegélynyújtónak. A munkáltatónak kell meghatároznia a hígtrágya kezelésének
és elhelyezésének munkabiztonsági követelményeit a helyi sajátosságok és a vonatkozó
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szabványban foglaltak figyelembevételével. A hígtrágya tároló és hasznosító létesítménybe
csak megfelelı egyéni védıeszközzel, mérgezési veszély és ezek megelızéshez szükséges
szakismerettel rendelkezı személy léphet be! A munkáltatónak ezek ellenırzését biztosítania
kell! Csak frisslevegıs légzésvédı készülékkel szabad belépni a hígtrágya tároló és
hasznosító építménybe. A készüléket leírtak szerint (használati utasítás) a belépés elıtt ki
kell próbálni.
4.19. A trágyaeltávolítás gépeire és berendezéseire vonatkozó rendelkezések
A munkáltatónak kell meghatároznia a trágyaeltávolítás gépeinek és berendezéseinek
biztonságos üzemeltetése érdekében:
 a mélyalom eltávolításával,
 a rácspadló elemek kiemelésével,
 az erıgépre szerelt tolólap mozgatásával, az épületen belüli markolóval végzett
munkával,
 az épületen belüli markolóval végzett munkával,
 a beépített trágyaeltávolító berendezések beindíthatóságának gyakoriságával,
 a kitrágyázó berendezés elakadásának megszüntetésével,
 a trágyarakodásnak markolóval történı végrehajtásával,
 a trágyaszán vonókötelével, valamint
 a trágyaszán mőködtetésével
 kapcsolatos munkabiztonsági elıírásokat.
A homlokrakodó gép kezelıje köteles figyelmeztetı hangjelzést adni trágyarakodás közben
az istállóból ki-, illetve beközlekedéskor. Ahol a kitrágyázó gép üzemel, a gépkezelın kívül
más személynek az istállónak abban a részében tartózkodni nem szabad.
4.20. Méhészetre vonatkozó rendelkezések
Méhészetben a méhszúrásra érzékeny, allergiás személyeket nem szabad foglalkoztatni.
Egyéni védıeszközöket és védıruházatot (arcvédı sisak, kesztyő, füstölı stb.) kell használni
a méhek kezelése alkalmával. A rögnyílásokat a vándorlás megkezdése elıtt biztonságosan
le kell zárni. Vándorláskor a méhészethez a technológiai mőveletek végzéséhez szükséges
szerszámokon, eszközökön kívül arcvédı sisak, kesztyő, füstölı védıeszközöket és a
kiszabadult méhek megfékezésére szolgáló eszközöket kell biztosítani. Jármővön történı
szállításkor a kaptárakat elmozdulás és leesés ellen rögzíteni kell. Vándoroltatáskor a méhek
jelenlétét feltőnı helyen és módon jelezni kell.
5. HALÁSZATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A halfelvonót csak olyan munkavállalóak szabad kezelnie, aki a felvonó biztonságos
kezelésébıl vizsgát tett. Haltenyésztési, halászati munkákkal kizárólag az adott munka
végzésére orvosi vizsgálat által alkalmas úszni tudó munkavállalót szabad foglalkoztatni.
Csak olyan munkavállalót szabad a halkeltetı berendezés kezelésével, üzemeltetésével
megbízni, foglalkoztatni, aki erre ki van oktatva. nem szabad a nıket és 18 éven aluli
férfiakat lehalászással foglalkoztatni. Agyalapi mirigy (hipofízis) győjtésével, a halak
fejének kifúrásával csak erre a munkára kioktatott, a külön jogszabályban foglaltak szerint
egészségileg alkalmas személyt szabad megbízni, aki a munkát a halfogó asztalon végzi
mely erre a célra lett kialakítva. Egyidejőleg legalább két személy szükséges a csónakból
történı munkavégzéshez (haletetés, jégvágás stb.) és az árapasztók tisztításához. utóbbi
esetben biztonságos kezelıhidat kell létesíteni. A csónakokat azonossági táblával kell ellátni,
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mely táblán szereplı számnak meg kell egyeznie a csónak farára és orrára felfestett
számmal. Csak az a csónak használható mely a csónakjegyen szerepel. Motoros
hálóvetésnél, az apacsra való rákötés után nem szabad a kötelet a húzócsigáról a motor
járatásával lepörgetni. A húzócsiga szegeinek elengedésével nem szabad lazítani a háló
elakadása miatt megfeszült kötelet. Karóveréshez csak jól vasalt vagy behúzott nyelő bunkó
(kalapács) használható. A karót az e célra készült fogóvassal kell leverés közben tartani. A
rakodómólókat korláttal és feljáróval kell ellátni és a mólónak lehetıvé kell tenni a
biztonságos kikötést és a mólóról a csónakba történı rakodás veszélytelenségét. Nem szabad
a felázott töltéseken gépjármővel közlekedni. Biztonságos kezelıpallót és a vonatkozó
szabványnak megfelelı feljárót és korlátot kell építeni a víz feletti szivattyúállásoknál és
egyéb berendezéseknél. Az etetıcsónakban csak engedélyezett mennyiségő terhet szabad
szállítani és azt a csónakban egyenletesen elterítve kell elhelyezni. Minden körülmények
között meg kell lennie a szabad oldalfalmagasságnak. Csak motorvédı burával szabad
üzemeltetni a berántó-visszahúzó szerkezettel mőködı csónakmotort. Fokozottan ügyelni
kell a csónakban tartózkodók testi épségére abban az esetben, ha a berántó kötél visszahúzó
rugója nem mőködik. Gondoskodni kell arról, hogy idegen személy a csónakot ne
használhassa, ha a csónak vezetıje a csónakot elhagyta. A kikötıhelyhez (mólóhoz) lánccal
vagy kötéllel kell kikötni a csónakot. A kikötést úgy kell végezni, hogy a szomszéd
csónakhoz történı ütközés elkerülhetı legyen. Az orrkötelet a mólóhoz vagy a levert
kikötıkaróhoz, a farkötelet pedig a hátsó karóhoz (farkaróhoz) kell erısíteni. A
kötélhossznak minimum 3,0-3,0 m hosszúnak kell lennie. A lecsapoló és tápláló
csatornákban és halastavakban fürödni nem szabad és az erre utaló tiltó táblákat a halastó
körül el kell helyezni. Szerelési javítási munkát a csónakmotoron csak leállított állapotban a
hajózóúton kívül szabad végezni. A motorcsónakot (csónakot) csúszós fenékdeszkával
használni nem szabad. A mentımellény viselése a vízi jármővön tartózkodók részére
kötelezı. A külön jogszabályban foglaltak az irányadók a halászattal kapcsolatos hajózási
tevékenységre és a jégen történı tartózkodásra és munkavégzésre. 0,25 m-nél vékonyabb
jégen gépi jégvágást végezni tilos. Sem ellenırzés, sem munkavégzés céljából nem szabad
0,1 m-nél vékonyabb jégre menni. Kerékpárral vagy gépjármővel a jégen közlekedni nem
szabad. nem szabd a jégre menni sötétben, ködben, és rossz látási viszonyok mellett. A
lékhalászathoz legalább két személy szükséges. Biztonsági kötelet kell felerısíteni és
különös gonddal kell eljárni a lékek megközelítése során. A kivágott léket feltőnıen meg
kell jelölni. Minden munkakezdés elıtt villamos szakképzett személy köteles ellenırizni az
elektromos halászgép és tartozékai mőszaki biztonsági állapotát. Használatát csak akkor
szabad megkezdeni, ha megfelel a vonatkozó szabvány és a külön jogszabály elıírásainak.
Az elektromos halászgépet a felelıs munkavezetı és a szakképzett személy üzem közben is
köteles ellenırizni. Az elızıeken túl az elektromos halászgép üzemeltetésével (kezelésével)
kapcsolatban a következıket is be kell tartani: Nem szabad a gépet ırizet nélkül hagyni. A
gépet a halászat befejezését követıen feszültségmentesíteni kell, majd a kijelölt tárolóhelyre
kell szállítani és ott elzártan tárolni; Abban az esetben, ha a munka közben a gépen
bármilyen meghibásodás (rendellenesség) észlelhetı, a berendezést feszültségmentesíteni
kell és a munkát be kell szüntetni; A munka csak abban az esetben folytatható a gép
meghibásodása után, ha a szakképzett személy azt minden szempontból rendben találta és a
munkavezetı a berendezéssel való halászatra engedélyt ad. A gépet csak a külön
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezı olyan személynek szabad kezelnie, aki
a szükséges munkabiztonsági ismereteket elsajátította; A gépet olyan személy nem kezelheti
aki - villamossági szempontból - erre nincs kioktatva.
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6. VADÁSZATRA, VADGAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK
A vadászatra, vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket az 1996. évi LV. a vad
védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben (Vtv.) foglalt
jogszabály határozza meg. Ez a jogszabályozás hasonlóan a Mvt.-hez keret jellegő törvény.
Ehhez számos végrehajtási rendelet kapcsolódik, melyek segítenek a törvény értelmezésében
és tartalmi végrehajtásában. E törvény szerint, vadgazdálkodásnak minısül a vadállomány és
az élıhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, valamint a vadállomány
szabályozásával kapcsolatos tevékenységek. E tevékenységek közül a vadföld-gazdálkodás
és zárt téri vadtartás és szaporítás gyakorlati megvalósítása és munkabiztonsági szempontjai
teljes mértékben azonosak a mezıgazdasági tevékenységekkel. Mindezért e területekre a
fentiekben és lentiekben tárgyalt biztonsági szabályozás a mérvadó. Speciális területe a
vadgazdálkodásnak a vadászat, ami vadászlıfegyver használatával jár. A vadászlıfegyver
tartásával és használatával 49/2004. (VIII. 31.) és egyéb hatályos BM
rendeletek foglalkoznak. A vadászat általános biztonságát szabályozó „Vadászati
szabályzat” még nem készült el. Ezért a vadászat biztonságával kapcsolatos elvárások
betartásában és betartatásában a Vtv. paragrafusai a mérvadók. Ezek a biztonsági elıírások a
vadászat módjától és formájától függetlenül mindenfajta vadászat során, a vadászat minden
résztvevıje számára általánosan és kötelezıek és betartandók. A lıfegyver használata miatt
nagyon fontos tényezıs a fegyelmezett egyéni és szervezeti biztonsági magatartás. Ezeket a
következı kiemelt cikkelyek követelik meg.
Vtv. 69. § (1) szerint vadászni csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat
rendjének megfelelıen lehet.
- A jogosult (vadásztársaság, vagy egyéb jogi személyiség) felelıs a vadászat rendjének
megtartásáért.
- Minden vadász saját felelısségére vesz részt a vadászaton, köteles azonban megtartani a
vadászat rendjéért felelıs által meghatározott szabályokat.
- A vadászaton akár a vadász kísérıjeként, akár hajtóként saját felelısségére csak olyan
személy vehet részt, akinek vadászaton való részvételéhez a jogosult elızetesen hozzájárult,
és akivel a jogosult a vadászat rendjét elızetesen ismertette.
- A vadászaton nem vehet részt az alkohol, valamint a vadászati képességére hátrányosan
ható szer befolyása alatt álló, továbbá az a személy, aki egyébként nincs a biztonságos
vadászathoz alkalmas állapotban.
- A vadászaton való részvételbıl haladéktalanul ki kell zárni azt a személyt, akinek
egészségi, vagy tudati állapotában felismerhetı módon olyan változás következett be, ami a
vadászat biztonságos lefolytatását akadályozza.
- A vadász a vadászat megkezdése elıtt köteles a jogosultnál az elıírt rendben jelentkezni.
- Egyéni vadászat esetén — ha ettıl eltérı helyi szabályt nem állapítanak meg — a
jogosultnál való jelentkezésnek minısül a vadászatnak a vadászati napló vezetésére
meghatározott szabályok szerinti bejegyzése is. A vadász e rend szerinti jelentkezésével a
jogosult hozzájárulása a vadászathoz megadottnak tekintendı.
Egyéni és társas vadászati módok esetén a jogosult köteles a vadászatok rendjére vonatkozó
rendelkezéseit, a vadászat megkezdése elıtt ismertetni. Ebben az ismertetésben a biztonsági
elvárásokat és szabályokat is külön hangsúlyozva közölni kell, továbbá azt a vadászati
naplóba is be kell jegyezni.
- A jogosult a vadászat részletes rendjét a vadászterületnek megfelelıen, a helyi viszonyok
szerint köteles megállapítani és a helyi szabályzatot a vadászati napló és teríték-nyilvántartás
mellé is bejegyezni, illetve csatolni.
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- A vadász a jogszabályokban foglaltakon kívül köteles a helyi szabályzatban foglaltakat
megtartani, valamint a jogosult által felhatalmazott vadászatvezetınek, illetve kísérı
vadásznak a vadászat rendjére vonatkozó utasításait követni.
7. TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
7.1. A földmérési és térképészeti tevékenységgel kapcsolatos általános
rendelkezések
Az üzemeltetı elızetes engedélyével és felügyeletével szabad végezni külfejtésnél kı- és
kavics- stb. bányáknál térképészeti, üzemek, ipartelepek területén közmőkutatási munkát
valamint vasúti pályatesten térképészeti tevékenységét. Nem szabad rossz látási és idıjárási
viszonyok mellett közutakon, vasútvonalon, magas jeleken és magaspontokon mérési
tevékenységet folytatni.
7.2. Földmérési alappontok létesítésére vonatkozó rendelkezések
Úgy kell kijelölni a ideiglenes vagy végleges helyét a földmérési alappontoknak, hogy azok
ne veszélyeztessék sem a földmérési dolgozók, sem más személyek testi épségét. Mielıtt
kijelölésre kerül a helye a földmérési alappontnak, elıtte meg kell gyızıdni a területileg
illetékes szerveknél vagy közmőtérképek alapján hogy hol húzódnak földalatti nyomás,
illetve feszültség alatt álló elektromos és egyéb vezetékek. A fent említett ismeretek
tükrében tartalmaznia kell a munkavégzésre kiadott utasításnak a vonatkozó biztonsági
elıírásokat is. Földmérési alappont jelet nagynyomású kıolaj- és földgázvezetékek
nyomvonalától számított 50 méteren belül, valamint vasutak és egyéb kényszerpályák
őrszelvényében elhelyezni nem szabad. A nagyfeszültségő vezeték tartóoszlopa földmérési
jellé nyilvánítható, de mőszerállásként fel nem használható.
7.3. Alappont jelek állandósítására vonatkozó rendelkezések
Állandósításkor a közlekedési úton vagy járdán, az alappont jeleket (kı, cövek stb.) a
burkolat, illetve a terep szintjéig kell lesüllyeszteni. Bármilyen közmővezeték elérésének
észlelése esetén az állandósítási munkát azonnal be kell szüntetni. Abban az esetben, ha a
közmővezeték megsérült azonnal értesíteni kell az illetékes üzemeltetı szerveket. Azokat az
állandósított alappont jeleket melyek veszélyt okozhatnak (pl. mezıgazdasági mővelés alatt
álló terület) jól látható módon, védıberendezéssel kell ellátni.
7.4. Magas jelek építésére vonatkozó rendelkezések
A helyi adottságok figyelembevételével kiadott munkáltatói utasításban kell szabályozni a
földmérési magas jelek (tripód, létraállvány, tetıjel stb.) esetében, az alappontok
meghatározásához szükséges jelek építését és bontását. A vonatkozó szabvány szerinti
távolságon kívül történhet erısáramú szabadvezetékek közelébe magas jel létesítése.
7.5. Mérésre vonatkozó rendelkezések
Az elıírt biztonsági felszereléseket alkalmazva a helyi körülményeket jól ismerı személy
jelenlétében szabad mocsaras területen mérési munkát végezni. Úttesten történı mérésnél a
mérési munkát végzık messzirıl jól látható, feltőnı színő mellényt kötelesek viselni.
Forgalomkorlátozást igénylı mérés megkezdése elıtt a közút kezelıjétıl a közút lezárását,
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vagy a forgalom korlátozását kell kérni. Csak a munkahely biztonságos kialakítása után és az
elıírt egyéni védıeszközök használatával szabad 2 méternél magasabb munkahelyen
(tetızeten, sziklán, templomtoronyban, földmérési jelen, acélszerkezeten, darupályán stb.)
mérési munkát végezni.
7.6. Nagyfeszültségő szabadvezetékek közelében végzett munkákra vonatkozó
rendelkezések
A biztonsági övezete a szabadvezetékeknek a vezeték mindkét oldalán, a szélsı,
nyugalomban levı áramvezetıktıl vízszintesen és a nyomvonalra merılegesen mért 40,0 m
távolságban levı függıleges síkokig terjed. A 3,0 m-nél magasabb ideiglenes, vagy végleges
földmérési alappont jel telepítése a biztonsági övezetben tilos! Nem szabad létesíteni a
szabadvezetékek áramvezetıi alatt térképészeti alappontot.
7.7. Földalatti közmővezetékek, létesítmények kutatási és felmérési munkáira
vonatkozó rendelkezések
A munka vezetıje jelöli ki a helyi adottságok és körülmények gondos mérlegelése alapján a
szükség szerinti kutatóárkok, kutatógödrök helyét. Fülhallgatós mőszer használata
folyamatosan legfeljebb 3 óra, pihenıidık beiktatásával naponta legfeljebb 6 óra idıtartamra
megengedett. Fúrással vagy szúróvasak leverésével kutatni tilos közmővezetékeket, továbbá
a vasút kisajátítási határán belül bármilyen vezetéket. Jelenteni kell az illetékes üzemeltetı
szervnek és a munkát azonnal le kell állítani, ha a kutatógödör készítése közben a keresett
vagy idegen vezeték megsérülése, vagy annak gyanúja fennáll. A kutatógödör ırzését a
veszély elhárításáig biztosítani kell. A veszély elhárítása után az üzemeltetı szerv
engedélyével a munka folytatható. Lehetıleg még aznap be kell temetni a kutatógödröket a
keresett vezetékekre vonatkozó adatok bemérése után. Amennyiben az napi betemetése a
kutatógödörnek nem lehetséges a munkahely elhagyásakor a kutatógödröt le kell fedni, vagy
körül kell keríteni és sötétedés után lámpákkal meg kell világítani. A várható terhelésnek
ellenálló dúcolást kell készíteni a kutatógödrök készítésénél a talaj megcsúszása, illetve
leomlása ellen.
7.8. Kábelek kutatása, felmérésére vonatkozó rendelkezések
Gondoskodni kell helyi ismeretekkel rendelkezı villamos szakemberrıl, és fel kell venni a
kapcsolatot a helyi áramszolgáltatóval a kábelek kutatását és felmérését megelızıen. A
kutatást végzık a tokozott berendezések fedelét ne bontsák le, a villamos berendezésekhez
ne nyúljanak.
7.9. Aknában, kábelszekrényben végzett munkára vonatkozó rendelkezések
A fedlapot felnyitni, felemelni csak a megfelelı felszereléssel, emelıszerkezettel szabad.
Csákány és feszítıvas használata tilos. Lefagyott aknafedlap felnyitásánál nyílt láng
használata tilos. A kutatás, illetve mérés idıtartamára a felemelt fedlapot az aknától legalább
1,0 m távolságra kell elhelyezni és veszélyt jelzı táblákat (eszközöket) kell felállítani. Nem
szabad a fedlapot kitámasztani és élére állítani. A fedlapot mérést követıen gondosan a
helyére kell visszahelyezni. Aknákba történı leszállás elıtt szellıztetést kell végezni,
továbbá méréssel meg kell gyızıdni arról, hogy az aknában veszélyes, egészségre káros gáz
nincs. Nem szabad gyertya vagy lángpróbát végezni. Folyamatosan gázellenırzést kell
végezni az aknában, szekrényben, csatornában vagy közmőalagútban végzett munka közben
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is. Úgy kell elhelyezni a gázveszély-jelzı mőszert, hogy ne legyen árnyékolva az esetleges
áramló levegıtıl, de 1 m/s-ot meghaladó légsebességő huzat se érje. Tilos égı anyagot az
aknába dobni, az akna mellett nyílt lángot használni vagy dohányozni az akna felnyitott
állapotában. Az illetékes üzemeltetı szerv engedélye és utasításainak megtartása mellett
szabad csak az aknák, kábelszekrények stb. fedlapjait felnyitni és azokba lemenni. Lehetıleg
a főtési idényen kívüli idıszakban kell elvégezni a távfőtıvezeték felmérését.
7.10. A földméréssel kapcsolatos egyéb tevékenységre vonatkozó rendelkezések
A külön jogszabályban foglaltak az irányadók a földmérési jel létesítéséhez és az alappontjelek összeláthatóságához szükséges fák döntése és gallyazása esetében, valamint a
térképészeti (földmérési) munkák alkalmával igénybe vett motorfőrészek (villamos,
benzinmotoros) üzemeltetése során.
II. FEJEZET
8. Foglakozás-egészségügyi szolgáltató vagy szolgálat (FESZ) feladata
Sajnos még ma is sokan összekeverik a foglalkozás-egészségügyet a 20-30 évvel ezelıtt
mőködött üzemorvosi tevékenységgel. Azok az idık, amikor az üzemorvos feladata egy
gyárkapun belüli körzeti orvos hétköznapi feladataiban merült ki, kiegészülve a kisebb
balesetek ellátásaival, ma már lejártak.
A 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelmi Törvény (továbbiakban Mvt.) és a végrehajtási
rendeletek konkrét preventív és ellátó feladatokat bíztak a foglalkozás-egészségügyi
orvosokra. Nem véletlen, hogy azok szakmai felügyelete az OMMF hatáskörébe került,
hiszen ma már nem üzemorvoslás, hanem munkavédelmi szaktevékenység folyik a
foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál. A törvények, jogszabályok megfelelıen
szabályozzák és „terelgetik” a foglalkozás-egészségügyben – ahogyan a neve is utal rá – a
munkavállalók felé szolgálatot teljesítı orvosokat.
Az Mvt. a 27/1995. NM. sz. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról, a 89/1995.
sz. Kormány rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról, az Unió 171. sz. Ajánlása
(1985. június 26.) a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokról teljes körően szabályozzák a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladatait. Meghatározzák az elvárásokat, a
kötelezettségeket, ennek ellenére még sok helyen a foglakozás-egészségügyi szolgálat
ténykedése nem más, mint a már említett üzemorvosi tevékenység! A munkáltatónak kel
megkövetelnie, hogy a szolgáltatók hajtsák végre teljes körően megbízatásukat, nem csak a
dokumentációs és orvosló, hanem prevenciós, feltáró és megelızı feladataikat is.
8.1.

Mezıgazdasági vállalkozások munkavédelmi feladatai

Nem hisszük, hogy bárki is, aki munkavédelem területén dolgozik, ha veszélyrıl van szó,
csak a magasban végzett munkákra, vagy a forgó gépek veszélyeire, esetleg a targonca
használatának kockázataira gondol. Az agrár felsıoktatás, mint már említettük, nagy kihívása
a munkavédelem tudományának. A vegyszer és vegyi anyag használat, a növényvédelem a
sugárzó környezetben való munkavégzés, vagy a rákkeltı anyagok felhasználása a kutatásban
az állattenyésztés az állatok kiszámíthatatlan viselkedése nem kevésbé veszélyes
munkafeladat, mint egy daru kezelése. Hasonlóan felelısségteljes és igen veszélyterhes
tevékenység a felhasznált eszközök, anyagok hulladékainak kezelése, a terület takarítása,
vagy fertızéstıl veszélyeztetett helyiségben a berendezések kezelése, javítása, de nem
kevésbé hordozója a veszélyeknek a hallgatók mozgatása.
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A munkavédelem ma már nem ráolvasás, ami vagy bejön, vagy nem, vagy betartják, vagy
nem, hanem tudomány, a mindennapjainkban egy felelısségteljes, mindannyiunk biztonságát
szavatolni kész szakterület. Ezt a szakterületet teljes spektrumában átlátni, szakszerően,
jogszabályok és törvények megfelelı ismerete mellet intézkedni csak felkészült, megfelelı
szakmai végzettséggel és gyakorlattal rendelkezı szakember képes. Tekintettel az agrár
felsıoktatásban elıforduló balesetekre, ennek a trendnek a visszafordítása, de legalább szinten
tartása komoly kihívást jelent!
A jogszabályi kötelezettségek be nem tartása és az abból következı, különbözı nagyságrendő
bírságok gondolkodóba ejtık: fordítsak a baleset elhárításra 100 ezret, vagy fizessek bírságra
200 ezret. A józan ész azonban minden jogszabályt felülír, nem a bírság visszatartó ereje,
hanem a mellettünk dolgozó munkatársunk, sokszor egyben barátunk egészségének,
biztonságának szavatolása kell, hogy motiválja a vezetıket, döntéshozókat, és minden
munkavállalót!
9. A munkavédelmi megbízott az agrár felsıoktatásban – hol ajánlott, mi a
feladata?
A munkavédelmi megbízott (munkavédelmi szakember), mint a munkavédelmi szervezet
egyik oszlopa, nem kötelezı szakmai elvárás a munkáltatóval szemben. Célszerőségét az adja,
hogy egy nagy létszámú, több mőszakban dolgozó cég munkavédelmi szakembere nem lehet
a munkaterületen folyamatosan, nem adhat egyértelmő instrukciókat szakmai kérdések
felmerülése esetén, nem ellenırizheti folytonosan a helyiségek elhagyását, munkavégzést
követıen az elıírások teljesülését. Ilyen esetekben célszerő mőszakonként egy fıt
munkavédelmi megbízottnak kinevezni, aki a munkaterületen állandóan jelen van, szükség
esetén referál vagy konzultál a munkavédelmi szakembernek, szakemberrel, figyelemmel
kíséri a védıeszközök szakszerő használatát, tárolását, szakmai protokollok megtartását,
felügyeli a legfontosabb területeket, segítséget nyújt a kockázatértékelések szők
keresztmetszeteinek megoldásában.
Természetesen ezt olyan személyre bízni, aki semmiféle szakmai ismerettel nem rendelkezik,
nem szabad! Ennek megoldása a képzettség megszerzésében, folyamatos belsı képzésben, a
hasonló munkafeladatokat ellátó szolgáltatók közösen szervezett továbbképzéseiben van
elrejtve.
10. Az agrár felsıoktatásban történı alkalmazás munkavédelmi feltételei
Az agrár felsıoktatás munkavállalói között meg kell különböztetni az agrár felsıoktatási
dolgozót és az agrár felsıoktatásban dolgozókat. A tárgyban kiadott rendeletek az agrár
felsıoktatásban dolgozók, az oktatás területén szolgáltatást nyújtók, valamint a kiszolgáló
tevékenység végzésére való alkalmasság elbírálásában részt vevı személyekre kiterjedıen, az
alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos követelményeket határozza meg.
Az agrár felsıoktatásban dolgozón az oktatási intézmény mőködtetésével kapcsolatos
feladatokat ellátó olyan személyeket érti a jogszabály, akik feladataik ellátása során
rendszeresen az oktatási, kutatási feladatokat ellátó helyiségekben végzik tevékenységüket.
Az általános elvárások szerint:
- agrár felsıoktatási tevékenység végzésére csak az a dolgozó jogosult, aki egészségi,
mentális és fizikai (a továbbiakban együtt: egészségi) állapotára tekintettel az adott
tevékenység végzésére képes és alkalmas (a továbbiakban: munkaköri alkalmasság),
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- a tevékenység megkezdése elıtt a dolgozó elızetes alkalmassági vizsgálaton, az
egészségügyi szolgáltató rendelkezése szerinti gyakorisággal pedig idıszakos alkalmassági
vizsgálaton vesz részt,
- az alkalmassági vizsgálat a dolgozót foglalkoztató, illetve foglalkoztatni kívánó
intézménnyel a feladat ellátására szerzıdött, vagy általa mőködtetett foglalkozásegészségügyi szolgálatnál végezhetı el.
- Amennyiben a dolgozó nem kívánja az alkalmassági vizsgálatot az ıt foglalkoztató
egészségügyi szolgáltatónál elvégeztetni, alkalmasságának megállapítását - saját költségére
- más arra jogosult egészségügyi szolgáltatónál is kezdeményezheti.
Amennyiben az alkalmassági vizsgálat során a dolgozó:
a) ideiglenes alkalmasságát állapítják meg, meg kell határozni az alkalmatlanság
idıtartamát, illetve amennyiben ez nem lehetséges, az egészségi alkalmasság
felülvizsgálatának idıpontját,
b) korlátozással történı alkalmasságát állapítják meg, meg kell határozni azoknak a
tevékenységeknek a körét, amelyek végzésére a dolgozó nem alkalmas.
Amennyiben a vizsgálat alapján a dolgozó az általa ellátott, illetve ellátandó munkakörre
egészségileg alkalmas, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa a munkaköri
alkalmasságot igazolja.
10.1. Elızetes alkalmassági vizsgálat
Az elmúlt években a munkáltatókkal szemben hozott bírósági ítéletek tapasztalatai
elengedhetetlenül óvatossá kell, hogy tegyék a munkáltatók vezetıit. Elég egy elızetesen fel
nem tárt akut mozgásszervi megbetegedés, vagy a munkavállaló teher emelésekor létrejövı
gerinc fájdaloma, melynek okáért az orvosi diagnózis és a foglalkozási megbetegedés
vizsgálata, könnyen a munkáltató felelısségét állapíthatja meg. Éppen ezért minden
munkáltató érdekelt abban, hogy valamennyi munkavállaló köteles legyen részt venni az
elızetes és ismétlıdı alkalmassági orvosi vizsgálaton.
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatát és véleményezését – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak
szerint szabályozza:
Elızetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni
a) a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését
megelızıen;
b) a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely,
munkakörülmények megváltoztatása elıtt, ha
ba) fizikai munkát végez,
bb) fiatalkorú,
bc) nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy
munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérı jellegő megterhelésnek lesz kitéve;
c)
a kéthetes idıtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás elıtt kivéve a (2) bekezdés szerinti személyeket - minden munkavállalónál, ha
ca) közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
cb) a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a
munkavállalóra,
cc) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi
állapotára tekintettel szükségesnek tartja;
d) kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.
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Elızetes személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkát végzı
személynél a tevékenység gyakorlásának megkezdése elıtt.
Azon munkavállaló esetében, akit azonos munkakörben, ismételten foglalkoztatnak és
munkakörénél fogva idıszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatra nem kötelezett,
valamint nem tartozik az elızı pontban említett felsorolások hatálya alá, az elızetes
munkaköri alkalmassági vélemény a munkaviszony megszőnését követı 6 hónapig
érvényes, amennyiben egészségi állapotában ezalatt változás nem történt.
10.2. Idıszakos alkalmassági vizsgálat
A vizsgálatok esedékességét a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa állapítja meg, aki az
érintett dolgozók névsorát, a vizsgálat idıpontját és helyét az illetékes vezetıvel közli. A
vezetı köteles gondoskodni arról, hogy a vizsgálatra rendelt dolgozók az elıírt idıpontban
megjelenjenek.
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint (a teljesség igénye nélkül):
A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak idıszakos alkalmassági vizsgálaton
vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az idıszakos
vizsgálatokat
a) a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente,
b) az idısödı munkavállalónál - amennyiben nem tartozik a c)-i) pontok hatálya alá - évente,
c) a 3. számú melléklet szerinti fizikai, kémiai kóroki tényezık hatásának kitett
munkavállaló esetében, az ott meghatározott gyakorisággal,
d) a 4. számú melléklet szerinti fokozottan baleseti veszéllyel járó munkakörben
foglalkozatott ilyen tevékenységet végzı munkavállalónál a mellékletben szereplı
gyakorisággal,
e) a 5. számú melléklet szerint fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalónál évente,
f) a pszichoszociális kóroki tényezık hatásának kitett, a 6. számú melléklet szerinti
munkavállalónál évente,
i) a külön jogszabály szerinti biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalónál, továbbá
az 1. számú mellékletben szereplı munkakörökben dolgozó munkavállalóknál, illetve
tevékenységet végzı személyeknél évente
kell elvégezni.
Az idıszakos munkaköri, illetve szakmai alkalmassági vizsgálatot végzı orvos a
vizsgálati eredmények alapján az (1) és (3) bekezdésekben elıírtaknál rövidebb
érvényességi idıt is megállapíthat.
Az alkalmi munkavállaló foglalkoztathatóságának vizsgálatát évente meg kell ismételni.
10.3. Járványügyi érdekbıl végzett elızetes vagy esetenkénti orvosi vizsgálat
Meghatározott munkakörökben foglalkoztatott dolgozóknál a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat elvégzi (elvégezteti) a járványügyi érdekbıl elıírt vizsgálatokat a vizsgált
személlyel, „Egészségügyi nyilatkozat"-tot töltet ki és írat alá, amelyet a foglalkozásegészségügyi szolgálat ıriz. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat az egészségügyi
könyvekrıl, a benne szereplı minısítésrıl nyilvántartást vezet.
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A dolgozó köteles megırizni az egészségügyi könyvét, azt munkaideje alatt magánál tartani, a
munkáltató vagy az ellenırzésre jogosultak kívánságára felmutatni.
Az egészségügyi könyv elvesztését a dolgozó haladéktalanul köteles a munkahelyi vezetınek
jelenteni. Az elvesztett egészségügyi könyvet a foglalkozás-egészségügyi szolgálat pótolja,
annak megtörténtéig a dolgozót munkakörében foglalkoztatni nem szabad.
Az egészségügyi könyvvel ellátott dolgozó köteles soron kívül a foglalkozás- egészségügyi
szolgáltatóhoz fordulni és az orvos által szükségesnek tartott orvosi (szakorvosi, laboratóriumi
stb.) vizsgálatnak magát alávetni:
a.) bizonytalan eredető lázas megbetegedése;
b.) foglalkozásának gyakorlása következtében mások megbetegedésének elıidézésére
alkalmas bırmegbetegedése;
c.) hasmenése és heveny gyomor- és bélpanaszai;
d.) a vele közös háztartásban élı személy hasmenéses megbetegedése esetén.
Ha a járványügyi érdekbıl kiemelt munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében, a
betegség tünetei a munkahelyén jelentkeznek, köteles azt felettesének azonnal jelenteni. A
jelentési kötelezettségre, annak elmulasztásából származó járványügyi veszélyre, a dolgozó
személyes felelısségére a munkába álláskor a munkavállalót ki kell oktatni, amelynek
megtörténtét az egészségügyi könyvben az oktató aláírásával igazolja. Ha a fent felsorolt
esetek valamelyikérıl a munkahelyi vezetı szerez tudomást, köteles a dolgozót azonnal
alkalmassági véleményezésre küldeni.
10.4. Alkalmassági vizsgálat a munkáltató vagy a dolgozó kezdeményezésére
Többek között a munkahely vezetıje, a munkavédelmi szakigazgatási szerv területileg
illetékes felügyelısége, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, vagy a kezelı orvos kötelezheti
a dolgozót, hogy az idıszakos vizsgálatra megállapított idıpont elıtt munkaköri
alkalmasságának elbírálására soron kívül orvosi vizsgálatra jelentkezzék.
A dolgozó bármikor kérheti a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól munkaköri
alkalmasságának felülvizsgálatát.
Soron kívüli személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot kell végezni, ha a munkát végzı
személy magán vagy vele közös háztartásban élı személyen az alábbi tünetek bármelyikét
észleli: sárgaság, hasmenés, hányás, láz, torokgyulladás, bırkiütés, egyéb bırelváltozás (a
legkisebb bırgennyesedés, sérülés stb. is) váladékozó szembetegség, fül- és orrfolyás.
10.5. Záróvizsgálat
Záróvizsgálatot kell végezni az emberi rákkeltı anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló
sugárzás négyéves expozícióját követıen, illetve a tevékenység vagy a munkaviszony korábbi
megszőnésekor. Idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés vagy
munkakörnyezet esetén, illetve a korkedvezményre jogosító munkakörökben négyévenként és
a tevékenység vagy a foglalkoztatás megszőnésekor.
A munkaviszony alatt idıszerővé váló vizsgálatra a foglalkozás-egészségügyi szolgálat
orvosa szólítja fel a dolgozót. Kilépéskor a vezetı, vagy a munkaügy ellenırzi a vizsgálat
megtörténtét. Annak hiányában a dolgozóval elszámolni nem célszerő. Tudjuk ugyanis, hogy
a munkavállaló egy késıbbi sérülése esetén nehéz bizonyítani, hogy annak eredendı oka az
új, vagy a régi munkahelyén keletkezett.
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10.6. Az orvosi vizsgálatról távolmaradás vagy alkalmatlanság
Az a dolgozó, aki elızetes alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, nem foglalkoztatható.
Ha a dolgozó az elıírt idıszakos alkalmassági vizsgálaton vagy a munkáltató felhívására
soron kívüli alkalmassági vizsgálaton nem vett részt, a munkavégzéstıl a vizsgálaton való
megjelenéséig el kell tiltani.
Az a dolgozó, aki a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleménye szerint a megjelölt
munkakör betöltésére alkalmatlan, abban a munkakörben tovább nem foglalkoztatható. Ebben
az esetben, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató véleményével egyidejőleg a munkáltató a
dolgozóval közölni tartozik a jogorvoslat helyét és módját.
Ha a dolgozó vagy a munkáltató az elsıfokú egészségügyi szerv véleményével nem ért egyet,
az orvosi vélemény közlésétıl a mindenkori jogvesztı határidın belül kérheti a munkaköri
alkalmasság másodfokon történı elbírálását.
A másodfokú egészségügyi szerv döntéséig az elsıfokú egészségügyi szerv véleménye szerint
kell eljárni. A másodfokú egészségügyi szerv véleménye végleges.
Az alkalmatlanság, illetve az ideiglenes alkalmasság okát a dolgozóval a vizsgálatot végzı
orvosnak minden esetben ismertetnie kell, azt a munkáltatóval azonban csak a vizsgált
dolgozó írásbeli hozzájárulásával közölheti.
Az orvosi vizsgálatok megtörténtét a munkavédelmi szervezet vagy a vezetı ellenırzi. Az a
vezetı, aki orvosi vizsgálat nélkül vagy érvénytelen vizsgálatokkal dolgozókat foglalkoztat,
súlyos veszélyeztetést valósít meg. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató a vezetıt értesíti,
ha a dolgozó az orvosi vizsgálatra való felszólításnak nem tett eleget.
A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálatok rendjét és irányultságát a munkáltatói belsı
utasításban kell szabályozni!
11. Munkavédelmi oktatás
(1)A Munkavédelmi Törvény szerint a munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell
arról, hogy a munkavállaló:
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztetı
és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes idıtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.
Az oktatást munkaidıben kell megtartani, és szükség esetén idıszakonként - a megváltozott
vagy új kockázatokat, megelızési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni.
Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevık aláírásával ellátva írásban
kell rögzíteni.
(2) A munkavégzés betöltéséhez szükséges, az (1) bekezdésben elıírt ismeretek
megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
11.1. Elızetes munkavédelmi oktatás
Valamennyi újonnan munkába lépıt és velük azonos elbírálás alá esı dolgozót (pl. alkalmi
munkavégzı, tanuló stb.) a munka megkezdése elıtt általános és munkakörhöz kapcsolódó
speciális elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatásban kell részesíteni.
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Az újonnan munkába lépı dolgozó az oktatást követıen aláírásával ismeri el az általános
elméleti oktatáson való részvételét.
Az oktatás megtörténtét a munkaügyi okmány elkészítése elıtt ellenırizni és dokumentálni
kell.
Az oktatási naplót az egyéb munkavédelmi dokumentumokkal együtt az oktatást végzı ırzi.
A gyakorlati oktatásnál a konkrét munkavégzés kockázatait kell ismertetni, különös tekintettel
az esetleges veszélyforrásokra (fertızés, veszélyes berendezések stb.), a védıeszközök,
felszerelések használatára, az elsısegélynyújtásra.
A gyakorlati oktatónak meg kell gyızıdnie arról, hogy a dolgozó az oktatott anyagot
elsajátította és azt a gyakorlatban alkalmazni is tudja. Amíg ez kellı eredménnyel nem
történik meg, a dolgozó csak felügyelet mellett foglalkoztatható.
Az újonnan munkába lépı dolgozókkal azonos módon kell eljárni:
- hat hónapot meghaladó távollét után;
- munkakör változtatásánál;
- szakmai gyakorlaton résztvevı dolgozóknál.
11.2. Ismétlı oktatás
A vonatkozó jogszabály az oktatások idı intervallumát nem határozza meg, de a munkakör
veszélyességétıl függıen fél év és két év között célszerő az oktatásokat megismételni.
Az oktatás rendjét és tematikáját külön utasításban, vagy a munkavédelmi szabályzatban
célszerő meghatározni.
11.3. Rendkívüli (soron kívüli) oktatás
Rendkívüli esemény (baleset, veszélyhelyzet, kvázi-baleset stb.) után a következtetések
levonását követıen, a hasonló esetek megelızése érdekében, az érintett dolgozók
bevonásával, soron kívüli oktatást célszerő tartani.
A halálos, csonkulásos, súlyos baleset vagy egyéb rendkívüli esemény (pl. robbanás stb.)
bekövetkezésekor, valamint akkor, ha azt a munkahelyi vezetı elrendeli, rendkívüli oktatás
megszervezése kötelezı.
Új anyag, technológia vagy berendezés alkalmazásánál soron kívüli oktatást kell tartani az
érintett dolgozók részére.
12. Egyéni védıfelszerelések, védıital és tisztálkodási szerek juttatás rendje
12.1. Egyéni védıfelszerelés általános szabályai
Az egyéni védıeszköz juttatás rendjét meghatározó szabályozást el kell készíteni! Ha
megelızı szervezési, mőszaki intézkedésekkel az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, akkor a munkavállalókat az egyes
kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védıruházattal és védıeszközökkel (együtt
védıfelszerelés) kell ellátni. A védıfelszerelések, különösen a védıruházat személyes
használatra szolgál, azoknak kihordási idejük nincs, pénzbeli megváltásuk nem lehetséges,
védelmi képességük meghatározott (a használati tájékoztató szerint) szintő csökkenése esetén
azokat ki kell cserélni. Az egyéni védıeszköz megrendelése elıtt célszerő ellenırizni, hogy a
beszerezni kívánt védıfelszerelések rendelkeznek-e munkavédelmi minısítı bizonyítvánnyal.
Amennyiben nem, azokat nem javasolt megvásárolni és védıfelszerelésként kiadni. A
minısítéssel kapcsolatos ellenırzés a munkavédelmi szakember, vagy a vezetı kötelessége.
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Az egyéni védıfelszerelések szakszerő tárolási lehetıségérıl a vezetı, a szükség szerinti csere
kezdeményezésérıl, a védıruházat tisztíttatásáról, javíttatásáról a munkavédelmi szakember
vagy a vezetı gondoskodik. A védıfelszerelést munkába álláskor a dolgozó köteles átvenni és
szakszerően használni. Tanulók, hallgatók védıfelszerelésérıl a munkavégzés idejére
gondoskodni kell. A munkahelyen tartózkodó, de az ott folyó munkavégzésben részt nem
vevı személyeket a kockázat mértékének megfelelıen kell az ott dolgozókkal azonos módon
védıfelszereléssel ellátni. Ha a dolgozó a munkahelyen többféle kockázatnak van kitéve,
akkor minden egyes kockázatnak megfelelı, illetve azoktól együttesen védı kombinált
védıfelszereléssel kell ellátni, úgy, hogy azok összeillıek és hatékonyak legyenek a fennálló
kockázatokkal szemben. Új munkakörök létesítésénél a védıeszközt/felszerelést a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi szakember bevonásával határozza meg.
Ennek kezdeményezése a vezetı feladata.
A saját dolgozókkal azonos módon kell védıfelszerelést biztosítani:
- az ott munkát végzı más munkáltató alkalmazásában álló dolgozóknak,
- a szerzıdés szerinti alkalmi és társadalmi munkát végzıknek,
- a szakmai továbbképzésüket vagy szakmai gyakorlatukat töltıknek,
- munkát végzı iskolai tanulóknak, hallgatóknak.
A védıfelszerelésre vonatkozó elıírásokat minden munkahelyi vezetınek ismernie és
beosztott munkatársai felé érvényesítenie kell. A védıfelszerelést átalakítani, védelmi
képességét befolyásolni tilos! Az elıírt védıfelszerelés használata nélkül, illetve azok
szakszerőtlen használatával, valamint a nem megfelelı védelmi képességő védıfelszereléssel
munkát végezni tilos! Saját tulajdonú védıfelszerelés nem használható. A kiadott
védıfelszerelést a munkahely területérıl a hivatalos munkavégzés kivételével elvinni nem
szabad. Az a dolgozó, aki az elıírt és részére biztosított védıfelszerelést nem használja, a
veszélyeztetés, veszélyeztetettség súlyától függıen fegyelmi, szabálysértési, bőnvádi vétséget
követ el és a további munkavégzéstıl el kell tiltani. Azt a munkavégzést, amelynél a
védıfelszerelés hiánya a dolgozó egészségét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti, és a
védıfelszerelés nincs biztosítva, meg kell tagadni. A védıfelszerelések használata a
munkavégzés idıtartamától független, azokat bármilyen rövid idı esetén is alkalmazni kell.
Különleges (pl. fertızı) anyagokkal szennyezett védıruházat tisztítását a szennyezettség
tulajdonságainak megfelelıen kell végezni, ennek érdekében azt a tisztítást végzık felé
jelenteni kell. Ha a tisztítás szakszerően nem végezhetı el, vagy az kockázatos, akkor a
védıruházatot veszélyes hulladékként kezelve le kell selejtezni.
A dolgozó köteles:
- a gondjaira bízott védıfelszerelést az arra kijelölt helyen tartani, és azt az elıírásoknak
megfelelıen használni,
- a védıfelszerelést a tıle elvárható módon gondozni, karbantartani és tisztítani,
elhasználódást, sérülést, a védıképesség csökkenését észlelve annak cseréjét haladéktalanul
kezdeményezni. A védıruhát cserélni csak természetes elhasználódás vagy a munkáltatónak
felróható okból bekövetkezett olyan mérvő változás után szabad, amely a védıruha
rendeltetésszerő használatát nem teszi lehetıvé. Minıségi csere indokolt esetben (pl.
terhesség) elfogadható.
A Munkavédelmi törvény 56. §-a szerint az egyéni védıeszköz juttatásának belsı rendjét a
munkáltató írásban határozza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül. A Munkavédelmi törvény 61. § értelmében a
munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától a munkavégzéshez munkavédelmi
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szempontból szükséges felszerelések, munka- és védıeszközök, az elıírt védıital, valamint
tisztálkodó szerek és tisztálkodási lehetıség biztosítását.
12.2. Védıeszköz
A rendelet alkalmazásában
a) egyéni védıeszköz:
aa) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a
munkavégzésbıl, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredı kockázatokat
az egészséget nem veszélyeztetı mértékőre csökkentse, továbbá
ab) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az aa)
pont szerinti cél elérése (a továbbiakban aa) és ab) pontok együtt: védıeszköz);
b) expozíció: a munkahelyen jelen lévı és a munkavállalót érı kóroki tényezık mennyiségi
meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idı szorzata).
(2) Az agrár felsıoktatás területén munkavégzés szempontjából nem minısül
védıeszköznek:
a) a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a
munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak;
b) a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védıeszköz és védıfelszerelés;
c) a sportfelszerelés és sporteszköz;
d) az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz;
A kockázatbecsléshez, valamint a hatékony védelmet nyújtó védıeszköz kiválasztásához, a
védıeszköz-használat szabályainak megállapításához a munkáltató szükség esetén szakértıt
vehet igénybe. A kiválasztásra vonatkozó adatokat, mérési eredményeket, ajánlásokat,
szakértıi véleményeket, továbbá a védıeszközök juttatásával kapcsolatos egyéb
dokumentumokat a munkáltató naprakészen nyilvántartja. Amennyiben egyszerre több
kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a munkavállaló egy idıben több védıeszközt
használjon, ezeknek a védıeszközöknek összeillıknek és hatékonyaknak kell lenniük a
fennálló kockázatokkal szemben. A védıeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá
karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védıeszköz
használható, valamint megfelelı higiénés állapotban legyen. A munkáltató elızetesen
tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockázatoknak a jellegérıl és mértékérıl, amelyekkel
szemben a védıeszköz használata ıt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén
gyakorlati képzéssel - hogy a munkavállaló elsajátította a védıeszköz használatának módját.
A munkáltató kötelezettsége a védıeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejőleg a magyar
nyelvő tájékoztatót és használati utasítás átadása a munkavállaló részére. A tájékoztatás és a
gyakorlati képzés megtörténtét a munkáltató írásban dokumentálja, melyet a
munkavállalóval aláírásával ismer el. Az ellenırzése jogosult kérelemre a dokumentumot be
kell tudni mutatni. A védıeszköz használatával kapcsolatosan, a Munkavédelmi törvény
rendelkezései értelmében a munkáltató köteles biztosítani a munkavállalók, illetve azok
képviselıi számára a tájékoztatást, az oktatást és a konzultációt. A munkavállaló
haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha megítélése szerint a védıeszköz elvesztette
védelmi képességét. A munkáltató - a Munkavédelmi törvény 56. §-a alapján munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatározza
a) azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaeszközöket és anyagokat,
valamint a kockázatot is - amelyek védıeszköz használatát indokolják, valamint a juttatott
védıeszköz típusát és a védıeszköz használatával járó egyéb elıírásokat, pl. a védıeszköz
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ellenırzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott védıeszköz veszélyes
hulladékként történı kezelése (a továbbiakban: a védıeszköz juttatásának rendje), továbbá
b) a védıeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat idıtartamát is.
A védıeszköz kiválasztását megelızıen a munkáltató köteles a védıeszköz
típusbizonyítványa, valamint - szükség esetén - szakértıi vélemény alapján felmérni, hogy a
felhasználni kívánt védıeszköz megfelel-e a Munkavédelmi törvényben elıírt
követelményeknek.
A munkavállaló a védıeszköz használatáról jogszerően nem mondhat le.
A munkahelyi vezetı a védıeszköz juttatásának rendje meghatározásába a munkavédelmi
képviselıt, a munkavédelmi szakembert, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatót
bevonja.
12.3. Védıital
A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjérıl így rendelkezik:
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú hısugárzás. A
hısugárzás akkor minısül nagyfokúnak, ha a léghımérséklet és a glóbuszhımérséklet
különbsége meghaladja a (K) EH érték meghatározásához minimálisan megkívánt +5 °C
hıfokkülönbség háromszorosát.
A klímakörnyezet kedvezıtlen hatásainak megelızése céljából munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenıidıt kell
közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, valamint a hidegnek minısülı munkahelyeken. A munkahely hidegnek minısül,
ha a várható napi középhımérséklet a munkaidı 50%-nál hosszabb idıtartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.
A 24 °C (K) EH érték feletti hıhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követıen,
továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén
munkaszervezéssel kell biztosítani a hıalkalmazkodás feltételeit. Ennek érdekében a napi
hıhatás idıtartama az alkalmazkodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát és a
munka nehézségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelı 14,0 kJ/min értéket.
Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan kell elérni.
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védıitalt kell
biztosítani. A folyadékveszteséget általában 14-16 °C hımérséklető ivóvízzel kell pótolni. E
célra alkalmas azonos hımérséklető ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges édesítıszerrel ízesített.
A hidegnek minısülı munkahelyen a munkavállalók részére +50°C hımérséklető teát kell
biztosítani. A tea ízesítéséhez a cukrot, szükség esetén édesítıszert kell biztosítani.
A védıital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérı mennyiségben,
személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védıital,
valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása
mellett történhet.
Hıségriadó esetére a megfelelı belsı szabályozást el kell készíteni.
A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet határoz a munkavállalók munkahelyen történı egyéni
védıeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl
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13. A munkahelyeken elıforduló kockázatok
13.1. Biológiai veszélyek az agrár felsıoktatásban
Az agrár felsıoktatásban elsısorban a gyakorlati képzés során az erdıgazdálkodásban, a
kertészetben és az állateledel és állati takarmány elıállítása során a munkavállalók és a
hallgatók a következıkbıl származó kockázatnak vannak kitéve:
• baktériumok, gombák, atkák és az állatok, paraziták és kullancsok által hordozott vírusok
(zoonózis);
• a gabonamagvak, tejpor, liszt, főszerek szerves porában lévı mikroorganizmusok és atkák
miatti légzıszervi problémák; és
• jellegzetes allergiás megbetegedések, mint például a farmertüdı és a madártenyésztık
légzıszervi megbetegedése.
A munkavállalókat a túlérzékenységet kiváltó anyagok (allergiás reakciót kiváltó anyagok)
expozíciója fenyegeti.
Az oktatásban elıforduló gyakori, túlzott bırérzékenységet kiváltó anyagok a következık:
• a vizeletbıl és az elhalt hámsejtekbıl származó állati fehérje;
• liszt; és
• bizonyos zöldségek, növények és főszerek.
A dolgozókat a légzıszervek túlérzékenységét kiváltó anyagok expozíciója is fenyegeti:
• állati hámszövet és vizelet;
• dísznövények;
• bizonyos élelmiszerek, növények és zöldségek (pl. kávébabpor, tojásfehérje, liszt- és
gabonapor, gyümölcsök, zöldségek, hal, a tenger gyümölcsei, szójababpor, főszerek);
• raktári atkák;
• penészgombák;
• egyes faporok, ideértve a kompozitlemezeket; és
• textilrostok (pl. a selyemhernyó-tenyésztés során a selyem)
A megelızésben jelentıs a szerepe a munkavédelemnek, a foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatók megelızı, felvilágosító tevékenységének! A hulladékgyőjtı eszközök
használatánál célszerő elıtérbe helyezni a merev falú hulladékgyőjtı edényeket!
Fontos az oktatás, az egyéni védıeszköz, a védıoltás szerepe, a munkavállalók megfelelı,
praktikus képzése.
13.2. Kit érhet ártalom?
Ha olyan tevékenységet azonosít, amely során a munkavállalók biológiai anyagnak lehetnek
kitéve, akkor kezdje meg az ilyen expozícióra vonatkozó adatok győjtését. Gondolja végig,
kik azok, akiket közvetlenül érint az expozíció és vegye figyelembe azokat, akiket az
expozíció érinthet, pl. a takarító személyzetet. Nézze meg, hogyan történik ténylegesen a
munkavégzés, és ne azt vegye figyelembe, hogy hogyan kellene a munkát végezni, vagy
pedig hogy mik az elképzelései a munkavégzésrıl.
Az embereket a biológia anyagoknak való expozíció minden olyan alkalommal fenyegeti,
amikor érintkezésbe kerülnek a következı anyagokkal:
• az olyan természetes vagy szerves anyagok, mint a talaj, az agyag, a növényi anyagok
(széna, szalma, gyapot stb.);
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•
•
•
•
•

állati eredető anyagok (gyapjú, szır stb.);
élelmiszer;
szerves eredető por (pl. liszt, papírpor, állati hám);
hulladék, szennyvíz;
vér és más testnedvek.
13.3. Egészségügyi hatások

A biológiai anyagok háromféle megbetegedést okozhatnak:
• a paraziták, vírusok vagy baktériumok által okozott fertızések,
• penészgombának, szerves eredető pornak, mint például a lisztpor és az állati hámszövet,
enzimeknek és atkáknak való expozíció miatti allergiák, és
• mérgezés vagy toxikus hatás.
Egyes biológiai veszélyek rákkeltı vagy magzati károsodást okozó hatásúak. A
mikroorganizmusok a bır sérülésein és a nyálkahártyán keresztül juthatnak az emberi
szervezetbe. A mikroorganizmusok belélegzéssel vagy szájon át is bejuthatnak, s a felsı
légutak vagy az emésztıszervrendszer fertızését okozhatják. Az expozíció véletlenül,
állatharapás vagy tőszúrás révén is felléphet.
14. A zárt munkahelyek használatának munkavédelmi elıírása
14.1. Menekülési utak és vészkijáratok
A menekülési utakat és a vészkijáratokat az intézményekben fokozott gondossággal kell
kialakítani, tekintettel arra, hogy ott hallgatók is tartózkodnak! A menekülési utakat mindig
szabadon kell hagyni, azoknak a lehetı legrövidebb úton a szabadba vagy valamely
biztonságos területre kell vezetniük. A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell
kialakítani, megjelölni, és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a munkavállalók
gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan
kimenthetık legyenek. A vészkijáratok és a hozzájuk vezetı útvonalak számát, méretét,
illetve kialakításukat a munkahelyek igénybevételétıl, felszereltségétıl és méreteitıl
függıen, az ott tartózkodó személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó
jogszabályokban meghatározottak alapján megtervezni. Csak kifelé, a menekülés irányába
nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy
rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen használni. Toló- vagy forgóajtó
vészkijárat céljára nem alkalmazható. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó
jogszabályban meghatározott módon kell jelzésekkel ellátni. A vészkijárati ajtókat nem
szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat, valamint a hozzájuk vezetı
közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul
használhatók legyenek. A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell
ellátni, amely áramkimaradás esetén is mőködıképes és a szükséges megvilágítást biztosítja.
A kimenekülésre és mentésre, a menekülés okának felszámolására a munkáltató tervet készít.
14.2. Munkahelyi hulladékkezelés
A termelési (nem veszélyes), a települési (kommunális) szilárd, és a fertızı veszélyes
hulladékot a munkahelyen elkülönítve célszerő győjteni és tárolni. A nem veszélyes, bomló,
szerves anyagot tartalmazó, valamint a bőzös termelési hulladékot fedett, résmentes,
mosható, fertıtleníthetı, pormentes ürítést biztosító tartályban vagy konténerben javasolt
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győjteni. A győjtıtartályokat a munkahelyrıl az erre a célra kijelölt tároló helyre célszerő
győjteni, és onnan rendszeresen elszállítani. A tároló helyen a hulladék nem szennyezheti a
környezetet. A tároló hely legyen tisztán tartható, rendelkezzen vízvételi és szennyvízkiöntı
lehetıséggel, illetve szállító jármővel történı megközelítési lehetıséggel.
A hulladék győjtésére szolgáló tartályokat naponta, a tároló helyeket, illetve környezetüket
rendszeresen tisztítani és fertıtleníteni kell, szükség szerint gondoskodni kell a rovarok,
rágcsálók irtásáról. A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot, termelési szennyvizet
külön jogszabály elıírásai szerint kell kezelni. A fertızı veszélyes hulladékot tömöríteni
munkabiztonsági és munkaegészségügyi okok miatt szigorúan TILOS! Az összegyőjtött
hulladék hőtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hőtıkészülékben vagy
hőthetı helyiségben 0 és +5 Co között pedig legfeljebb 30 napig tárolható. A győjtıedények
szállítása csak merev falú, a vonatkozó ADR elıírásoknak, jogszabályoknak megfelelı
edényzetben történhet! Nem tekintendı veszélyes hulladéknak az újrahasznosításra (töltésre)
szakvállalatnak átadott nyomtató patron és kazetta (toner).
14.3. Zárt munkahelyek szellıztetése
Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendı mennyiségő és minıségő, egészséget nem
károsító levegıt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók
fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gázok, gızök, aerosolok, porok (rostok)
szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket figyelembe kell
venni. Ahol a levegı szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi otttartózkodásból ered, friss levegıtérfogat áramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak
bejutását biztosítani. Mesterséges szellıztetés esetén a szellıztetés módjának, jellegének,
mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyiségben munkát végzık számát, a
munkavállalók fizikai megterhelését, a tevékenység, technológia jellegét, a
légszennyezettség mértékét, illetve az idıegység alatt felszabaduló szennyezıanyag tömegét
és a helyiség légtérfogatát.
A szellıztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell:
a) állandó, hatékony mőködıképességüket;
b) meghibásodásuk esetére, ellenırzı rendszer útján a hiba jelzését, ha a meghibásodás a
munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártalmas lehet;
c) rendszeres tisztán tartásukat, a lerakódott szennyezıdések késedelem nélküli eltávolítását;
d) a szennyezıanyagok felkavarásának megakadályozását;
e) a kellemetlen és egészségre káros légmozgás kialakulásának megelızését, és ennek
érdekében a légsebesség alábbi értékeinek megtartását:
ea) ülve végzett szellemi és könnyő fizikai munkánál: 0,1 m/s,
eb) helyváltoztatással járó, könnyő fizikai munkánál: 0,2 m/s,
ec) melegüzemi zárt munkahelyen, 24 °C (korrigált) effektív hımérséklet [a továbbiakban:
(K) EH] érték feletti hıhatás mellett végzett közepesen nehéz fizikai munkánál: 1,0
m/s,
ed) melegüzemi zárt munkahelyen 24 °C (K) EH érték feletti hıhatás mellett végzett,
nehéz fizikai munkánál: 1,5 m/s.
Az elszívott levegı pótlására szolgáló levegıt a szennyezıanyag felszabadulási, illetve
kibocsátási helye és a meteorológiai tényezık figyelembevételével, mérési dokumentumok
alapján a környezet legtisztább pontjáról kell venni. A frisslevegı-vételi helyeket
jármőforgalomtól (közúttól) legalább 8 m távolságban, illetve a terepszint felett legalább
2,5 m magasan kell elhelyezni. A tetı felett elhelyezett levegıvétel esetén biztosítani kell,
51

hogy a légbeszívó és kibocsátó nyílások közötti távolság legalább 3 m legyen. A betáplált
levegıt szükség szerint elımelegíteni, illetve hőteni, és ivóvíz minıségő víznek megfelelı
víz használatával nedvesíteni kell. A levegı minıségének biztosításához figyelembe kell
venni a környezeti levegı minıségére vonatkozó jogszabályban elıírtakat, ezért
amennyiben szükséges, a beszívott levegıt tisztítani kell. A szellıztetı rendszerek üzembe
helyezése során mérésekkel kell meggyızıdni az elegendı mennyiségő és minıségő levegı
meglétérıl. Az ezt tanúsító mérési dokumentumok megırzésérıl a munkáltató
gondoskodik. A szellıztetés céljára szolgáló túlnyomásos, kiegyenlített, depressziós
szellıztetést biztosító mőszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minısülnek. Megfelelı
mőködésüket a vonatkozó jogszabályban meghatározott idıszakos, biztonsági
felülvizsgálat keretében mérésekkel kell ellenırizni.
14.4. A helyiségek, terek hımérséklete
A munkaterületeket befogadó helyiségek hımérsékletének a munkavégzés teljes idıtartama
alatt, az emberi szervezet számára megfelelınek kell lennie, figyelembe véve a munka
jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. A pihenıhelyeken, a
különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi
helyiségekben, az étkezdékben és az elsısegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek
rendeltetésének megfelelı hımérsékletet. Olyan ablakokat, tetıablakokat és üvegfalakat
javasolt alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely jellegének megfelelıen kiküszöbölik
az erıs napsugárzás hatásait.
14.5. A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása
Biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendı
természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó
mesterséges megvilágítást. Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a
munkavégzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett
tevékenységnek megfelelı világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minıségi
jellemzıit nemzeti szabvány határozza meg. A munkaterületeket magukban foglaló
helyiségek és átjárók világító berendezéseinek kialakítása és elhelyezése nem jelenthet
baleseti veszélyt az ott dolgozókra. Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás
váratlan megszőnése veszélyeztetheti a munkavállalókat, automatikusan mőködésbe lépı,
megfelelı erısségő biztonsági világítást kell biztosítani.
14.6. A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetızete
A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen
nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtık. Amennyiben a munka
jellegébıl adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell az elvezetés
lehetıségérıl. A helyiségeket megfelelı hıszigeteléssel kell ellátni a munkavégzés és a
munkáltató tevékenysége jellegének figyelembevételével. A helyiségek padlózatait, falait,
különösen az üvegbıl készült elválasztó falak felületeit oly módon kell kialakítani, hogy
azoknál a szükséges higiéniát biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk megoldható
legyen. Az átlátszó vagy áttetszı falakat, különösen a teljesen üvegbıl készült elválasztó
falakat a helyiségekben vagy a munkahelyek közelében, valamint a közlekedési útvonalak
mellett feltőnıen jelezni kell. E falakat olyan anyagból kell kialakítani, amelyek
biztonságosak, azokat a munkaterülettıl és a közlekedési útvonalaktól el kell keríteni,
megakadályozva azt, hogy a munkavállalók az ilyen falnak nekimenjenek, vagy annak
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betörése esetén megsérüljenek. Meg kell gátolni, hogy a nem megfelelı teherbírású
tetıszerkezetre a munkavállalók kijussanak, kivéve, ha rendelkezésre áll olyan egyéni vagy
kollektív védıeszköz, amely a munka biztonságos elvégzését a tetıszerkezeten lehetıvé
teszi.
14.7. Ablakok és tetıablakok
Az ablakokat, tetıablakokat és szellızıket úgy kell kialakítani, hogy azokat a munkavállalók
biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szükség szerint beállítani, vagy akaratlan
elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt az ott
dolgozókra. Az ablakokat és tetıablakokat olyan eszközzel vagy berendezéssel kell ellátni,
amely lehetıvé teszi, hogy azokat veszély nélkül lehessen tisztítani. Ezek az eszközök,
berendezések nem jelenthetnek veszélyt az épületen belül vagy azon kívül tartózkodó
munkavállalókra, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókra.
14.8. Ajtók és kapuk
Az ajtók és kapuk elhelyezését, számát és méretét, valamint a készítésükhöz felhasznált
anyagokat a helyiségek és terek jellege, használata alapján kell meghatározni. Az átlátszó
ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell. A lengıajtókat és a kapukat átlátszó
anyagból kell készíteni, vagy azokat szemmagasságban átlátszó betéttel kell ellátni. Törés
elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, amelyeknek az átlátszó vagy
áttetszı betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt fennállhat a munkavállaló
megsérülésének kockázata. A tolóajtókat biztosító szerkezettel kell ellátni, amely
megakadályozza a sínrıl való lefutásukat vagy leesésüket. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat
olyan, kitámasztást biztosító szerkezettel kell ellátni, amely a visszacsapódást
megakadályozza. A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedı ajtókat a vonatkozó jogszabályok
szerinti jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az ajtók belülrıl, külön segítség
nélkül, bármikor nyithatóak legyenek, ha a munkahelyeken munkavállalók, illetve a
munkavégzés hatókörében lévı más személyek tartózkodnak. A jármőforgalom számára
szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelı ajtót kell biztosítani a gyalogosok részére,
kivéve, ha a jármőforgalmat szolgáló kapukon biztonságos a személyek áthaladása. Ezeket az
ajtókat feltőnı jelzéssel kell ellátni, állandóan szabadon kell hagyni és biztosítani kell, hogy
még véletlenül se legyenek eltorlaszolhatók. Olyan gépi mőködtetéső ajtó és kapu
üzemeltethetı, amelynek használata nem jelenthet baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az
ilyen ajtókat és kapukat könnyen felismerhetı és jól hozzáférhetı biztonsági szerkezettel kell
ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás esetén - ha maguktól nem nyílnak ki kézi erıvel is nyithatóak legyenek.
14.9. Közlekedési útvonalak, veszélyes területek
A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsıket, a rögzített
létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat) úgy kell elhelyezni és méretezni,
hogy a gyalogosok és a jármővek részére könnyő, biztonságos és megfelelı hozzáférést
tegyenek lehetıvé úgy, hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó
munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe. A gyalogos forgalomra, illetve
áruforgalomra használt útvonalakat a lehetséges használók számától és a munkáltatói
tevékenység jellegétıl függıen kell méretezni. Amennyiben a közlekedési útvonalon
szállítóeszközt használnak, ezek mellett a gyalogosok számára elegendı szabad helyet kell
biztosítani. Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a munka
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jellegébıl adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa használt munkaeszköz
vagy egyéb tárgy leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy
más mőszaki megoldást kell biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókörében
illetéktelenül tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre. A belépésre jogosult
munkavállalók védelme érdekében minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és a
veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok szerint feltőnı jelzéssel kell ellátni. A
jármőközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, a folyosók és a
lépcsık között elégséges szabad helyet kell biztosítani. A munkahelyeken a közlekedési
utakat - a munkaeszközökre is figyelemmel - a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint egyértelmően jelölni kell.
14.10. Rakodók (rámpák)
A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méretének, a szállító-, illetve
rakodógép biztonságos mozgásához szükséges helyigénynek. A rakodót legalább egy kijárati
ponttal kell ellátni. A 20 m hosszúságot meghaladó rakodókat mindkét végén el kell látni
lejárattal, amelyek lehetnek lépcsık vagy gyalogos-, illetve jármőközlekedésre alkalmassá
tett levezetı utak. A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy lehetıleg megakadályozzák a
munkavállaló arról történı leesését. A rakodó szélét a vonatkozó jogszabályok szerinti
jelöléssel kell ellátni.
14.11. Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a
munkahelyeken
A helyiségeknek elegendı padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kell rendelkezniük
ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, biztonságuk vagy kényelmük
veszélyeztetése nélkül végezhessék. Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén történı
mozgásához legalább 2 m2 szabad területet kell biztosítani. Ha ez mőszaki okokból nem
valósítható meg, és legalább 1 m2 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy a
munkavállaló részére a munkahelye közvetlen közelében legalább 1,5 m2 mérető, mozgását
lehetıvé tevı helyet kell biztosítani. Azokban a helyiségekben, ahol a vízszintes padlózattal
nem párhuzamos a mennyezet, a közlekedési utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelı
mérető szabad nyílás (szelvény) álljon rendelkezésre, figyelemmel az ott tervezett
közlekedés módjára. A biztosítandó függıleges szabad méret 2,2 m-nél kisebb nem lehet. A
munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelı ülıhelyet kell biztosítani,
amennyiben a munkát részben vagy teljes egészében ülve is lehet végezni. Amennyiben a
munka jellege miatt ülıhelyet nem lehet közvetlenül a munkahely mellett elhelyezni, akkor
azt a munkahely közelében kell biztosítani.
14.12. Pihenıhelyek
A munkavállalók részére tiszta levegıjő, kellı megvilágítású, szükség esetén főthetı,
továbbá könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyosón keresztül - elérhetı
pihenıhelyiséget kell biztosítani, ha 10 fınél több munkavállalót alkalmaznak vagy a végzett
tevékenység jellege (veszélyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának
érvényesülése) ezt szükségessé teszi. Ezt az elıírást nem kell alkalmazni akkor, amikor a
munkavállalókat irodákban vagy azokhoz hasonló olyan munkahelyeken alkalmazzák, ahol a
szünetek alatt ezzel egyenértékő pihenési lehetıség biztosítható. A pihenıhelyiség
alapterületének legalább 6 m2-nek kell lennie, egyébként az alapterületet úgy kell
meghatározni, hogy a várhatóan egyidejőleg ott tartózkodó több személy esetén is legalább 1
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m2/fı álljon rendelkezésre. A pihenıhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejőleg ott
tartózkodó személyek számára - könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel,
ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek felmelegítésére, tárolására
alkalmas berendezéssel célszerő ellátni. Biztosítani kell az étkezés elıtti hideg-meleg vizes
kézmosás és kézszárítás lehetıségét. Ha ez a munkavállalók biztonsága és egészsége
szempontjából szükséges, továbbá a munkatevékenységet rendszeresen és gyakran félbe kell
szakítani és nincs kialakított pihenıhelyiség, akkor e feltételeket kielégítı olyan helyiséget
kell biztosítani, amelyben a munkaszünetekben a munkavállalók tartózkodhatnak. Az itt
tárgyalt pihenıhelyiségekben a nemdohányzók védelmét külön jogszabály szerint kell
biztosítani.
14.13. Terhes nık és szoptatós anyák
A terhes nık és a szoptatós anyák részére biztosítani kell, hogy a munkaszünetekben - ha ez
egészségügyi okokból szükséges, akkor a munkaidı alatt is - megfelelıen kialakított,
fekvıhellyel ellátott helyiségben pihenhessenek.
14.14. Öltözıhelyiségek
A munkavállalók részére megfelelı öltözıt kell biztosítani, ha a munkavégzéshez külön
munkaruhát, védıruhát kell viselniük és - egészségügyi okok miatt vagy a munkavállalók
korára, nemére tekintettel - nem várható el tılük, hogy máshol öltözzenek át. Amennyiben
nincs szükség kiépített öltözıre, akkor valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell
olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja. Az öltözıket a nık és a
férfiak részére el kell választani, illetve elkülönített használatukat biztosítani kell. Megfelelı
szervezési intézkedések kialakításával és megtartásával tíz fıt meg nem haladó
munkavállalói létszámnál egy idıben nem használható nıi-férfi közös öltözıt lehet
kialakítani. Az öltözınek könnyen megközelíthetınek és megfelelı méretőnek kell lennie, és
azt ülıhelyekkel kell ellátni. Az öltözı alapterületét úgy kell kialakítani, hogy az ott öltözı
munkavállalók egymást ne akadályozzák. Öltözıszekrényenként legalább 0,50 m2-nyi
alapterületet kell biztosítani. Az öltözı minimális alapterülete 6 m2. Az öltözıt el kell látni
olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy valamennyi munkavállaló a ruházatát a
munkavégzés idıtartama alatt elzárva tarthassa. Ha a munkakörülmények úgy kívánják különösen veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezıdés esetén - külön öltözıszekrényt kell
biztosítani azokon a szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai ruhájukat tartják.
A fekete-fehér öltözık között a közlekedés csak a tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet.
14.15. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek
A munkavállalók részére elegendı és megfelelı zuhanyozót kell biztosítani, ha a munka
jellege vagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi. A férfiak és a nık részére külön
zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használatát kell biztosítani. A zuhanyozóknak
megfelelı méretőeknek kell lenniük ahhoz, hogy valamennyi munkavállaló részére lehetıvé
tegyék az akadály nélküli, higiénés tisztálkodást. A zuhanyozókat el kell látni meleg és hideg
folyóvízzel. A zuhanyzókat olyan berendezésekkel kell felszerelni, amelyek valamennyi
munkavállaló részére lehetıvé teszik a higiénés követelményeknek megfelelı tisztálkodást.
Ha a fentiek szerint zuhanyozó kialakítására nincs szükség, akkor elegendı számú, folyó
vízzel (szükség szerint meleg vízzel) ellátott megfelelı mosdókagylót kell a munkahely
környezetében biztosítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és a
kéz szárításához megfelelı eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre. A mosdó- és
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öltözıhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, ezek csak egymástól elkülönített
helyiségekben alakíthatók ki. A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenıhelyiségek,
öltözık, illetve a zuhanyozóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülönített
mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendı számú WC-vel és kézmosóval. A férfiak és a
nık részére külön mellékhelyiségrıl vagy a mellékhelyiségek elkülönített használatáról kell
gondoskodni.
14.16. Elsısegélyhelyek
Minden munkahelyen a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétıl, illetve az ott
dolgozók számától függıen kialakított elsısegélynyújtó felszerelést vagy mentıdobozt és a
munkavállalók közül kiképzett, elsısegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell
biztosítani. Az elsısegélynyújtó felszerelést, a mentıdobozt megfelelı mennyiségben és
minıségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhetı, szennyezıdéstıl védett helyen kell
készenlétben tartani. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök
pótlásáról. Az elsısegélyhelyeket és a hozzájuk vezetı utakat a külön jogszabályban
meghatározottak szerint táblával kell jelölni. Az elsısegélynyújtó felszereléssel, az
elsısegélynyújtó hely kialakításával és az elsısegélynyújtás megszervezésével kapcsolatos
további követelményeket, valamint a kijelölt elsısegélynyújtók képzése, továbbképzése
tekintetében az irányadó elıírásokat külön jogszabály tartalmazza.
14.17. Megváltozott munkaképességő (fogyatékos) munkavállalók munkahelyei
A megváltozott munkaképességő (fogyatékos) munkavállalók adottságaira a munkahelyek
kialakításánál figyelemmel kell lenni. Azokon a munkahelyeken, ahol megváltozott
munkaképességő (fogyatékos) munkavállalókat kívánnak foglalkoztatni, az ajtókat, az
átjárókat, a szintbeli különbségeket áthidalókat, a lépcsıket, a zuhanyozókat, a mosdókat és a
munkahellyel összefüggı berendezéseket a testi adottságaiknak megfelelıen, illetve
megváltozott munkaképességükre figyelemmel kell kialakítani vagy szükség esetén
átalakítani. A megváltozott munkaképességő (fogyatékos) munkavállalók részére
munkahelyükön biztosítani kell az egészséges és biztonságos munkavégzésükhöz szükséges,
általuk felismerhetı jelzéseket, az épületbe, illetve helységekbe történı akadálymentes
bejutást.
14.18. Szabadtéri munkahelyek
Azokat a szabadtéri munkahelyeket, közlekedési útvonalakat és egyéb területeket vagy
berendezéseket, amelyeket a munkavállalók tevékenységük során elfoglalnak vagy
használnak, úgy kell kialakítani, hogy közelükben a gyalogosok és a jármővel haladók
biztonságosan közlekedhessenek. Szabadtéri munkahelyen történı munkavégzés esetén
biztosítani kell, hogy a munkavállalók:
a) védve legyenek az idıjárás káros következményei és a biológiai kóroki tényezık ellen, a
lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gız vagy por ártalmas hatásaitól;
b) veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy gyorsan segítséget
kaphassanak;
c) az elcsúszás, elesés veszélyétıl védve legyenek.
A szabadban kialakított munkahelyek és közlekedési utak megfelelı megvilágítását
biztosítani kell. Mindezek általános megvilágítása során közepes megvilágítási értékeket
kell biztosítani.
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14.19. Ivóvízellátás a munkahelyen
A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszerelésérıl, valamint az
ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és megfelelı karbantartásáról.
Ha a munkahelyen ipari vízszolgáltatás is van, a csapokat „ivóvíz”, illetve „nem ivóvíz”
felirattal és piktogrammal kell ellátni. Vízvezetékes ivóvíz hiányában ivóvízrıl ivóvíztartály
felszerelésével vagy egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan
módon kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkáltató köteles
gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertıtlenítésérıl, valamint arról, hogy annak
feltöltése csak ivóvíz minıségő vízzel történjen. Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, inni
és élelmiszert tárolni tilos, továbbá, ahol az ivóvíz-szolgáltatás nem ivókutas rendszerő, az
étkezı-, valamint a pihenıhely kialakításánál figyelemmel kell lenni az ivóedények
közegészségügyi követelményeknek megfelelı elhelyezésére is.
14.20. Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem
A munkahelyeken a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg a jogszabályban megadott
értékeket (egzakt mérési eredménnyel igazolva). A munkahelyeken a munkavállaló testére
áttevıdı rezgés vonatkozásában a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrıl szóló külön jogszabály elıírásait
kell alkalmazni. Annak érdekében, hogy a zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne
haladja meg, a munkaeszköz típusának kiválasztásánál figyelembe kell venni az annak
használata során keletkezı zaj és rezgés mértékét. A meghatározott értékeket meghaladó
munkahelyi rezgés expozíció esetében a rezgésterhelést a szükséges mőszaki megoldásokkal
(pl. rezgésszigetelı gépalapozás, forgó alkatrészek kiegyensúlyozása) a megengedett érték
alá kell csökkenteni.
15. Tisztálkodási eszközök és szerek, bırvédı és bırápoló készítmények:
Minden munkáltatónak arra kell törekednie, hogy a munkavállalók részére biztosítva legyenek
a napi munkavégzéshez megfelelı és elegendı mennyiségő tisztálkodási készítmények,
figyelemmel az egyes egyéni szempontokra. Mindezeknek higiénés aspektusból fıként az
állatgondozás és egyéb jelentıs szennyezéssel járó munkavégzés esetében van nagy
jelentısége. A megfelelı szerek és eszközök megválasztásánál igen fontos feltétel annak
biztosítása, hogy a munkavállalók egyéni érzékenységére különös gondot fordítsanak. A
kézmosás után lehetıleg papírtörölközıt vagy meleg levegıs kézszárítót javasolt biztosítani.
Azon dolgozókat, akik bırkárosító hatásnak vannak kitéve, azokat védıkenıccsel, ipari
kéztisztító szerrel és bırápoló készítménnyel kell ellátni:
• Védıkenıcsöt kell használni, ha munka jellege miatt védıkesztyő nem használható, vagy
ha a dolgozó fényártalmat okozó munkaanyagokkal érintkezik.
• Ipari kéztisztító szert kell használni, annál a munkafolyamatnál, ahol a dolgozó bırét
szappanos, meleg vizes mosással el nem vagy csak nehezen eltávolítható szennyezıdés
éri.
• Bırápoló készítményt kell adni a munka befejezése utáni használatra, ha:
a) a munka jellege miatt védıkenıcs nem használható,
b) az ipari kéztisztító szert használók részésze,
c) minden esetben, ha a bır fiziológiás helyreállításához szükséges:
az elızıekben felsoroltak és vízzel rendszeresen érintkezı (takarítók és hasonló
munkakörök), folyékony vegyszerrel dolgozók számára.
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A munkáltatónál a munkakörülmények és az anyagok ismeretében a foglalkozás-egészségügyi
orvos bevonásával kell meghatározni azokat a munkaköröket, munkahelyeket, ahol biztosítani
kell a fentiekben említett szereket, valamint a juttatott szerek típusát. Tisztálkodási szerek,
bırvédı- és ápoló készítmények helyett pénzbeli megváltás nem adható.
16. A munkavégzés szabályai
16.1. A munkáltató kötelezettségei
A Munka törvénykönyve az alábbiak szerint rendelkezik a munkavégzés szabályairól:
megállapítja a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségével összefüggı legfontosabb
szabályokat. Rögzíti, hogy az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása – az erre vonatkozó szabályok megtartásával – a munkáltató feladata. Ennek
keretében köteles minden rendelkezésre álló intézkedést megtenni a munkavállaló egészségét
és biztonságát fenyegetı veszélyek elhárítására. A társadalombiztosítási szabályok szerint a
munkáltató köteles megtéríteni a baleseti ellátást, ha a baleset annak következménye, hogy ı
vagy megbízottja a reá nézve kötelezı intézkedésnek nem tett eleget. Ugyanilyen megtérítési
kötelezettség terheli a munkáltatót akkor is, ha ı vagy alkalmazottja a balesetet szándékosan
idézte elı. Azaz a munkavédelmi elıírások betartásának elmulasztása objektív jellegő, tehát
megvalósul, ha a munkáltató vagy megbízottja a balesetelhárító vagy egészségvédı
óvórendszabályt nem tartotta meg, vagy az óvóintézkedést elmulasztotta. Abban az esetben,
ha a balesetelhárító vagy egészségvédı óvórendszabályt vagy óvintézkedést kizárólag maga a
balesetet szenvedett munkavállaló mulasztotta el, a munkáltatót e munkavállalónak nyújtott
társadalombiztosítási szolgáltatások tekintetében megtérítési kötelezettség nem terheli. A
törvény értelmében a munkáltatónak úgy kell megszerveznie a munkát, hogy a munkavállaló
gyakorolhassa a munkaviszonyból eredı jogait, s teljesíthesse kötelezettségeit. Meg kell adnia
a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást, továbbá a
munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani kell. Változó munkahelyre
szóló kikötés esetén a munkavállalónak a másik telephelyre való beosztásánál a munkát úgy
kell a munkáltatónak megszerveznie, hogy a munkavállaló a kötelezettségeit teljesíteni tudja.
16.2. A munkavállaló kötelezettségei
A Munka törvénykönyve értelmében:
a) a munkavállaló köteles az elıírt helyen és idıben, munkára képes állapotban megjelenni,
és a munkaidejét munkában tölteni, illetıleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató
rendelkezésére állni;
b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok,
elıírások és utasítások szerint végezni;
c) munkatársaival együttmőködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan
magatartást tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját
ne zavarja, anyagi károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elı;
d) munkáját személyesen ellátni.
A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerzıdésben
megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó elıkészítı és befejezı munkákat elvégezni.”
A munkavállaló munkavégzési, valamint együttmőködési kötelezettségébıl következik, hogy
akadályoztatását minden esetben köteles a munkáltató tudomására hozni. Ez a kötelezettség a
munkavállalót a keresıképtelensége ideje alatt is terheli. A fenti rendelkezések között
kiemelkedı fontosságú munkavállaló munkára képes állapota, hiszen a munkavállalónak így
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kell munkába állni és ezt az állapotot a munkaidı lejártáig köteles megırizni. A
Munkavédelmi törvény fejezete részletesen foglalkozik az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés általános követelményeivel. Az egészséget nem veszélyeztetı,
biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtése alapkövetelménye annak, hogy a
munkavállalók a munkájuk során ne kerülhessenek olyan helyzetbe, amelybıl adódóan
egészségük és biztonságuk károsító hatásoknak legyen kitéve. Az ezeket meghatározó
követelményrendszer gondoskodik arról, hogy a munkavállalók védelme a munkavégzés
során biztosított legyen.
16.3. Sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan veszélyeztetı károsító,
tiltást igénylı megterhelések
Az Mvt. értelmében a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban
foglaltak szerint óvni kell az ıket különösen érintı egészségkárosító kockázatoktól. Az Mvt.
részletesen definiálja a sérülékeny csoport fogalmi körét: „az a munkavállalói kategória,
amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a
munkavégzéssel összefüggı kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is
fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen
szült, anyatejet adó nık és szoptató anyák, idısödık, megváltozott munkaképességőek).”
16.4. Nık és fiatal munkavállalók foglalkozatásának jogszabályi feltételei
A nık és a fiatal munkavállalók a védett munkavállalói körbe tartoznak. Jogaikat több uniós
irányelv is védi, közülük a legalapvetıbb és a legfontosabb a terhes nık munkahelyi
biztonságát védı 92/85/EGK irányelv és a fiatalok munkahelyi védelmérıl szóló 94/33/EK
irányelv. A rendelkezés hatálya alá sajátos munkavállalói kör tartozik, akik életkoruk, nemük,
egészségi vagy fizikai adottságuknál fogva hátrányos helyzetbe kerülhetnek a munkavégzés
során. Természetesen a foglalkoztatás során is maradéktalanul érvényesülnie kell az egyenlı
bánásmód alkotmányos követelményének. A Munka törvénykönyve általános érvénnyel
korlátozza a munkaviszony létesítésének akaratát, a nık és a 18. életévüket be nem töltött
munkavállalók védelme érdekében. Ezen munkavállalói kört az Munkavédelmi törvény is
védelme alá helyezi. E védelem törvényes biztosítékaként jogszabálynak kell meghatároznia
azokat a munkaköröket, amelyekben nı illetve fiatal munkavállaló vagy egyáltalán nem, vagy
csak meghatározott munkafeltételek biztosítása esetén, illetve orvosi vizsgálat alapján
foglalkoztatható. Az erre vonatkozó részletes szabályokat a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998
(VI.24.) NM rendelet szabályozza. Fiatalkorúak tanulói jogviszony alapján is végezhetnek
munkát a szakmai képzésük keretei között. Erre vonatkozóan a szakképzés valamint a
munkavégzés feltételeirıl a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény rendelkezik. A
felsıoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szabályozza a hallgatói jogviszonyt. A
hallgatói jogviszony nem zárja ki a párhuzamosan létesíthetı munkaviszonyt, vagy a
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt. A tárgyban az Unió szakmai kampányokat
kezdeményezett, melynek betartása a munkáltatók és munkavállalók biztonságát szolgálja.
16.5. A megváltozott munkaképességőekre vonatkozó szabályok
Megváltozott munkaképességőnek az a munkavállaló minısül, aki egészségi állapota
romlásából eredı munkaképesség-változása miatt eredeti munkakörében nem foglalkoztatható
tovább, és ez az állapota tartósnak bizonyul. A megváltozott munkaképesség megállapítása
orvosi kérdés. Ha a munkavállaló munkaképesség változása a munkaviszony fennállása alatt
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következik be, a munkáltató köteles megfelelı munkakörben tovább foglalkoztatni. Az erre
vonatkozó külön jogszabály a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet volt, amelyet a
387/2007. (XII.2 3.) Korm. rendelet 2008. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezett. A
33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján az orvosi alkalmassági vizsgálatot arra nézve kell
lefolytatni, hogy a munkavállaló megváltozott munkaképessége mennyiben befolyásolja a
munkavégzését az általa ellátott munkakörben. Ennek érdekében soron kívül kell a munkaköri
alkalmassági vizsgálatot elvégezni, mely vizsgálatot kezdeményezheti a munkavállaló vagy a
munkáltatónál mőködı foglalkozás-egészségügyi orvos.
17. Munkavédelmi eljárások rendje
A munkáltatónál többféle munkavédelmi eljárásra kerülhet sor. Ezek szabatos leírása a jogok
és kötelezettségek szempontjából is perdöntı jelentıségő lehet. Munkavédelmi Szabályzatban
külön fejezetben javasolt a munkavédelmi eljárásokkal foglalkozni. Ezek az alábbiak
lehetnek:
• a létesítés,
• üzembe helyezés,
• újraindítás,
• próbaüzem,
• minıségtanúsítás,
• idıszakos biztonsági felülvizsgálat,
• soron kívüli vizsgálat,
• munkavédelmi ellenırzés,
• munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása,
nyilvántartása,
• a kártérítési eljárás,
• elsısegélynyújtás rendjének szabályozása.
17.1. A munkavédelmi ellenırzés
A munkavédelmi ellenırzésre az Mvt. csak szabályozási keretet biztosít. A törvény
értelmében a munkáltató köteles minıségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetı kockázatokat, különös tekintettel az
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat
érı terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelızı
intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását,
beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A
munkavédelmi ellenırzéssel szemben azt a követelményt támasztja a törvény, hogy
rendszeres és a folyamatba épített legyen. Ebbıl következik, hogy minden vezetıi szinten
célszerő ellenırzést végezni, és hogy az ellenırzés során feltárt hiányosságokról informálni
kell az intézkedésre jogosult vezetıt. A hagyományos ellenırzési formák: adatszolgáltatás,
beszámoltatás, szemle, helyszíni ellenırzés. Az ellenırzés kiegészíthetı modern
technológiákkal: (pl. ipari kamerák, monitoring-rendszer, mobil-telefonkapcsolat, stb.).
17.2. Munkavédelmi belsı ellenırzés, munkavédelmi szemlék
Az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató
köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munkaegészségügyi szaktevékenység
ellátására megfelelı képesítéssel rendelkezı személyt biztosítani, valamint rendszeresen
meggyızıdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a
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munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; Minden
ellenırzés csak akkor hatásos, ha az rendszeres és visszatérı. A szemlék minden esetben
összevont szemlét jelentsenek, ahol a vizsgált munkaterület munkavédelmi, tőzvédelmi,
üzem-egészségügyi helyzete kerül terítékre. Szemleszervezési és vezetési kötelezettsége van a
munkahely vezetıjének, valamint a munkabiztonságért felelıs felsı vezetınek. A szemlék
gyakorisága a terület veszélyességétıl függıen határozható meg, általában egy hónap és a
félév között. A szemlék megtartását javasolt dokumentálni, amelynek egy lehetséges
megvalósítási formája a szemle jegyzıkönyv. Külön figyelmet igényel a jegyzıkönyvön
szereplı ellenırizendı dokumentációk jegyzéke, amely jelzi, hogy munkáltatói ellenırzés
nem csak a munkaterületen történı végig sétálásból áll, hanem komoly adminisztratív
ellenırzı feladatokat is tartalmaz. A felsorolt különbözı dokumentációk megléte,
rendezettsége és naprakészsége egy-egy bírósági peres eljárásban döntı jelentıségő lehet. A
legfontosabb szempont azonban a balesetek megelızése. A szemlerendszer tehát komoly
megelızı eszköz a munkáltató kezében. Az agrár felsıoktatás adott vezetıjének, mint
egyszemélyi felelıs vezetınek a feladata az egészséget nem veszélyeztetı és biztonságos
munkavégzés feltételeinek megteremtése. Az oktatási intézmény területén átfogó
munkavédelmi ellenırzéseket és helyi munkavédelmi szemléket javasolt szervezni. A
munkavédelmi ellenırzés, szemle terjedjen ki az épületek, gépek, berendezések,
biztonságtechnikai, és higiéniás állapotára, laboratóriumok, mőhelyek és egyéb munkahelyek
üzemszervezési, biztonságtechnikai és üzem egészségügyi helyzetére, a technológiai, kezelési
utasítások meglétére, betartására, a termelıeszközök biztonsági felülvizsgálatának
megtörténtére, a munkavédelmi oktatások, orvosi vizsgálatok dokumentálására, a munkahelyi
rendre és tisztaságra. A szemléken, ellenırzéseken továbbá célszerő kitérni a munkavállalók,
munkavédelmi helyzetére, baleseteik alakulására és a baleseti veszélyt okozó körülmények
vizsgálatára.
A szemle lebonyolítása
A szemle résztvevıi számára a korábban megjelölt cél, a munkavégzés szakszerőségének
ellenırzése a feladat. A szemle résztvevıi a szemlézendı területen találkoznak, bejárják azt és
megteszik észrevételeiket, amelyet a szemlevezetı a szemle végén összegez, és értékeli a
látottakat. A szemle során nem elegendı csak a gyakorlati tevékenység, a munkavégzés
ellenırzése. Az ellenırzési folyamatban közel azonos súlyú a különbözı munkavédelmi
dokumentációk ellenırzése, pl. oktatások megtartása, munkavédelmi használatba vételi
engedélyek megléte, érintésvédelmi ellenırzı vizsgálatok elvégzése és dokumentálása,
idıszakos orvosi munka alkalmassági vizsgálatok megléte és dokumentálása stb. A
munkavédelmi dokumentáció ellenırzése elég aprólékos munka, ezért a megfelelı elıkészület
nélkül - dokumentáció elıkészítése, begyőjtése – nehezen és idıigényesen végezhetı el. A
munkahely bejárása az elızıtıl eltérı jellegő tevékenység. Ezért a munkavédelmi
dokumentáció ellenırzését, valamint a munkahelyek bejárását idıben célszerő külön
választani, elızetesen elvégezve a dokumentáció ellenırzését. Az észlelt hiányosságokat
jegyzıkönyvbe célszerő foglalni. A jegyzıkönyv lehetıleg tartalmazza a szemle vagy
ellenırzés pontos helyét, idıpontját, a résztvevık nevét és beosztását, az elızı ellenırzésen,
szemlén feltárt hiányosságok megszüntetését, a feltárt hiányosságok felsorolását, a
hiányosságok megszüntetésére hozott intézkedéseket.
17.3. Gépek, berendezések, jármővek idıszakos felülvizsgálata
A biztonságos mőszaki állapot megırzése érdekében idıszakos biztonsági felülvizsgálat alá
kell vonni a veszélyes technológiát és a meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a
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munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerő és
biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció elıírja. Az idıszakos
biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel
és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezı személy (munkabiztonsági szaktevékenység)
vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény
végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértıi
engedéllyel rendelkezı személy végezheti. Az üzemeltetı munkáltató kötelezettségeként
határozza meg, hogy a munkaeszköznek, a technológiának az üzemeltetés teljes idıszakában
az egészséget nem veszélyeztetı, biztonságos munkavégzésre megfelelı, jól karbantartott
biztonságos állapotban lévınek kell lennie. Az idıszakos biztonsági felülvizsgálat keretében,
öt évente kötelezıen kell ellenırizni:
- a veszélyes technológiát,
- az Mvt. 21§ (2) bekezdésében meghatározott munkaeszközöket,
- azokat a munkaeszközöket, amelyek felülvizsgálatát jogszabály vagy szabvány, vagy a
rendeltetésszerő és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció elıírja.
Az idıszakos biztonsági felülvizsgálatnak a célja, hogy bizonyos üzemeltetési idı után, az
üzemszerő körülmények közötti elhasználódásból következı kopásokat, deformálódásokat, a
munkavégzés biztonságát veszélyeztetı hiányosságokat feltárja, és a szükséges alkatrész vagy
fıdarab kicserélés, kijavítás és a karbantartás elvégzése után a veszélyforrás
megszüntetésének tényét vizsgálja.
17.4. Villamos berendezések érintésvédelmének felülvizsgálata
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjérıl szóló 14/2004. (IV. 19) FMM rendelet értelmében a kisfeszültségő erısáramú
villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenırzı
felülvizsgálatáról és idıszakos ellenırzı felülvizsgálatáról a munkáltató a berendezés szerelıi
ellenırzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik. Az
ellenırzı felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelızıen, valamint az
érintésvédelem bıvítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejezı mőveleteként kell
elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
Az idıszakos ellenırzı felülvizsgálatot legalább a következı gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védıkapcsolón havonta szerelıi ellenırzéssel;
b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelıi
ellenırzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.)
IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelıi
ellenırzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
Az érintésvédelmi méréseket és szabványossági felülvizsgálatokat csak megfelelı
képesítéssel rendelkezık végezhetik. Mind a szerelıi ellenırzés, mind a szabványossági
felülvizsgálat alatt észlelt közvetlen életveszélyt jelentı hiányosságokat az ellenırzést végzı
tartozik azonnal megszüntetni (kijavítani, kikapcsolni, leválasztani stb.). Közvetlen
életveszélyt nem jelentı hiányosságok felszámolására ütemtervet célszerő készíteni. A
kijavításuk után pedig az elvégzett munkát dokumentálni kell.
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17.5. A kézi szerszámok ellenırzése
A munkahelyet, az egyéni védıeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltetı
munkáltatónak soron kívül ellenıriznie kell:
a) ha az a rendeltetésszerő alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló
egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be,
illetıleg
b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy mőszaki
okból 30 napot meghaladó használaton kívüli idıszak) bekövetkezte esetén.
Az ellenırzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védıeszköz, a munkaeszköz, a technológia
üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenırzés elvégzése - a veszélyeztetés
jellegétıl függıen - munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek
minısül.
A kézi szerszámokra vonatkozó elıírások:
- A munkavállaló köteles minden munkakezdés elıtt a kézi szerszámokat szemrevételezéssel
ellenırizni és az észlelt hiányosságokat kijavítani vagy a javítást kezdeményezni.
- A közvetlen munkahelyi vezetı részérıl célszerő a dolgozók kézi szerszámait rendszeresen
ellenırizni.
- A vezetı az ismételten elhanyagolt kézi szerszámok használóival szemben felelısségre
vonást kezdeményezhet. A laboratóriumokban vagy másutt használt kézi eszközökre, illetve
bármilyen kézi mőszerre az elızıekben leírtak értelemszerően vonatkoznak.
18. Munkára képes állapot és annak ellenırzése
18.1. Munkára képes állapot
A munkára képes állapot követelményének megfelelıen az egészséget nem veszélyeztetı és
biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósulása végett mind a munkáltatót, mind
a munkavállalót szigorú felelısség terheli. A munkavállalók alkalmazására vonatkozó
részletes feltételekrıl számos jogszabály és rendelet rendelkezik. A munkavégzés fontos
feltétele, hogy a munkavállaló személyi alkalmassága fennálljon. Ez abban az esetben helyt
álló, ha az adott munkavállaló esetén az alábbi feltételek fennállása együttesen megállapítást
nyer:
1. munkaköri, szakmai, személyi higiénés alkalmasság megléte, mindenkori orvosi vélemény
alapján,
2. a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotának megléte,
3. a munkavégzéshez szükséges ismeretek és készségek megléte, elsajátítása,
4. a munkafeladat ellátásához szükséges alap- és szakképzettség.
Mivel a prevenció feltételezi a munkavállaló jogkövetı magatartását, a munkavégzés során a
munkavállaló nem veszélyeztetheti sem a saját, sem mások egészségét, testi épségét. A
megelızés tehát mindkét fél aktív közremőködését igényli a munkára képes állapot
fenntartása során. Az Mvt. rendelkezéseivel összhangban a munkavállaló kötelezettségeként
fogalmazza meg a munkára képes állapotban történı megjelenés követelményét. A
munkavállaló akkor tesz eleget a munkára képes állapotban való munkavégzési
kötelezettségének, ha a munkaköre ellátásához szükséges élettani adottságokkal rendelkezik,
és megfelelı egészségi, fizikai, szellemi állapotban van.
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A munkavállalónak ezt az állapotát a munka megkezdésétıl a munkaidı végéig meg kell
ıriznie, esetleges rosszullétét, fáradtságát jeleznie kell. A munkáltató a munkavégzés ideje
alatt folyamatosan köteles ellenırizni a munkavállaló munkára képes állapotát.
18.2. A munkára képes állapot ellenırzése
Az ellenırzés módját a munkáltató munkavédelmi tevékenységét meghatározó valamely belsı
utasításában, vagy az utasítások rendezésére - rendszerezésére - szolgáló Munkavédelmi
Szabályzatban célszerő meghatározni. A szabályozás során - különös tekintettel a veszélyes
üzemnek minısülı vagy fokozott kockázati tényezık mellett mőködı munkáltatókra indokolt lehet az ún. teljes, vagy abszolút alkoholtilalomról történı rendelkezés. Mivel az
alkohol hatásával egyenértékő lehet bizonyos gyógyszerek, bódító hatású szerek fogyasztása
is, a szabályt ezekre is kiterjedı módon javasolt megfogalmazni. Ha a munkavállaló
viselkedésével azt az alapos gyanút kelti, hogy koncentrálóképességét, reakcióképességét
befolyásoló gyógyszer vagy kábító, bódító hatású szer hatása alatt áll, a munkahely szerint
illetékes foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelıbe, vagy ügyeletet ellátó egészségügyi
intézménybe kell vizsgálatra küldeni, szükség esetén kísérni. Ugyanígy kell eljárni akkor is,
ha a munkavégzés korlátozó egyéb okok (szellemi vagy fizikai fáradtság, betegség utáni
kimerültség) gyanúja a munkavállalónál fennáll. A munkaterületrıl történı eltávolításról ez
esetben is gondoskodni kell.
18.3. Az alkoholos állapot ellenırzése
A szeszes ital fogyasztásának tilalmára vonatkozó szabályok megtartásának az ellenırzése
végett a munkáltató alkoholvizsgálat elvégzésére kötelezheti a munkavállalót. A
munkavállaló együttmőködési kötelezettsége folytán köteles magát az ellenırzésnek alávetni.
Az alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszközzel, készülékkel rendszeres,
alkalmankénti próbaszerő, illetve rendkívüli ellenırzéseket javasolt tartani, és azokat az
elıírtak szerint dokumentálni. Munkáltatói szabályozást igénylı kérdés, hogy az alkoholos
állapot alkoholszondával vagy elektronikus készülékkel történı ellenırzésére a munkáltató és
munkavállalók közül kik jogosultak. Az ellenırzések nyilvántartása céljából ellenırzési
naplót célszerő vezetni. Ha a munkavállaló az alkoholos állapot tényét elismeri, két tanú
jelenlétében jegyzıkönyvet kell felvenni legalább három példányban, melybıl egyet az
ellenırzött munkavállalónak, egyet a munkáltatói jogkört gyakorlónak kell átadni, míg egy
példány az ellenırzést végzı birtokában marad. Ha a vizsgálat eredménye kétséges vagy
vitatott, el kell végezni az alkoholszondás vizsgálatot is. Ha az alkoholszondás vizsgálat
alkoholos állapotot mutat, de az ellenırzött munkavállaló kijelenti, hogy sem szeszes italt,
sem azzal azonos hatást kiváltó szert nem fogyasztott, az alkoholszondás vizsgálatot meg kell
ismételni. Amennyiben az ismételt ellenırzés is pozitív eredményt mutat, a munkavállalót el
kell tiltani a további munkavégzéstıl és munkanapját igazolatlannak kell minısíteni, emiatt
jogszerő a munkabérének megvonása is az eltiltás idıtartamára. Így javasolt eljárni akkor is,
ha a munkavállaló a vizsgálat elvégzését kellı indok nélkül megtagadja. Ha a munkavállaló
az ellenırzés eredményét kifogásolja, véralkohol vizsgálat kezdeményezhetı. A
munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell a véralkohol vizsgálat kérésének
lehetıségérıl, valamint arról, hogy pozitív eredmény esetén a vizsgálat költségeit meg kell
térítenie. A munkáltatónak biztosítania kell a munkavállaló vérvételre történı kisérését. A
véralkohol vizsgálat eredményét kimutathatóan a vizsgált személy tudomására kell hozni.
(Súlyos munkabalesetet szenvedett munkavállaló esetében véralkohol vizsgálat elvégzését
kezdeményezni kell, akkor is, ha a rendırség ilyen irányú intézkedést nem hozott.)
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Az alkoholos befolyásoltság megállapítása a véralkohol-koncentráció alapján történik,
amelynél a következı határértékeket célszerő figyelembe venni:
• 0,2 %0
= az alkoholfogyasztás nem bizonyított,
• 0,21-0,50 %0 = ivott, de alkoholosan nem befolyásolt,
• 0,51-0,80 %0 = igen enyhe,
• 0,81-1,50 %0 = enyhe,
• 1,50-2,50 %0 = közepes,
• 2,51-3,50 %0 = súlyos,
• 3,51 %0 felett = igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság.
Ha a vizsgálat a munkavállaló ittasságát minden kétséget kizáróan bizonyítja, a munkavállalót
el kell távolítani a munkáltató tevékenységi területén kívüli területre. A fentiekkel
összefüggésben az ittasság munkahelyi ellenırzése véralkohol vizsgálattal, valamint az
alkoholos állapot és alkoholos befolyásoltság orvos szakértıi vizsgálatáról és
véleményezésérıl szóló, az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 13. sz. módszertani levele
az irányadó.
18.4. Ítélkezési gyakorlat
A Legfelsıbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának 122. sz. állásfoglalása elvi éllel rögzíti,
hogy a munkáltató megfelelı vizsgálattal jogosult és köteles rendszeresen ellenırizni azt,
hogy a munkavállalók megtartják-e az alkoholos befolyástól mentes, illetve a teljes
alkoholtilalomra vonatkozó rendelkezéseket. Ha a munkavállaló az ilyen vizsgálat elvégzését
vagy az abban való közremőködést alapos indok nélkül megtagadja, a munkaviszonyával
kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi, mely esetén rendkívüli felmondás is
alkalmazható. A vizsgálatban való közremőködést megtagadó munkavállaló eltiltható a
munkavégzéstıl, és emiatt a munkabére megvonható erre az idıszakra. A munkavállaló kellı
indokkal tagadja meg a közremőködést, ha a munkáltató zaklatásszerően, hosszabb idın át,
esetleg naponta többször, alaptalanul ismétli a vizsgálatot továbbá akkor is, ha arra nem
jogosult személy rendelte el vagy végzi a vizsgálatot. Abban az esetben, ha a munkavállaló a
vizsgálat eredményét kifogásolja, vagy alkoholos állapotát nem ismeri el, a munkáltató a vita
eldöntése érdekében az arra illetékes orvostól véralkohol-vizsgálatot, a bizonyítás ugyanis a
munkáltatót terheli. A legfıbb bírói fórum a szabad bizonyítás elve alapján bizonyítottnak
látta egy ügyben a munkavállaló ittasságát akkor is, amikor az alkoholvizsgálat és a
jegyzıkönyv-készítés elmaradt. Ez esetben ugyanis a munkáltató tanúvallomásokkal hitelt
érdemlı módon bizonyította az alkoholos befolyásoltság tényét, a munkavállaló ittasságát
(alkoholszag, dülöngélı járás, üres pálinkás üveg, beszéd- és mozgászavar). A munkáltató
jogosult az alkoholos állapot ellenırzését lefolytatni a munkahelyen, idıtıl és személytıl
függetlenül. A munkavállaló akkor is köteles az alkoholvizsgálatnak magát alávetni, ha a
munkaideje egyébként már letelt, de még a munkahelyen tartózkodik. Az alkoholszondás
ellenırzést mindig tanúk jelenlétében kell végezni, a vizsgálat eredményét ittasság vizsgálati
naplóban célszerő rögzíteni!
19. Kockázatbecslés és értékelés
Az Mvt. rendelkezik a munkáltatók kockázatértékeléssel kapcsolatos kötelezettségeirıl. A
kockázatbecslés csak munkavédelmi, munkaegészségügyi szakképesítéső személlyel
végeztethetı el, aki lehet a vállalkozás alkalmazottja, vagy külsı vállalkozás. A kémiai
biztonság területén - annak speciális jellege és ennek megfelelıen eltérı szabályozása okán - a
kockázatértékelést a törvényben jelölt külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. A
kockázatbecslést a „Munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a munkahelyi
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kockázatértékelés végrehajtásához” (Munkaügyi Közlöny 2006/4. szám) alapján kell
elkészítetni.
A legfontosabb kockázati tényezık:
• veszélyes anyagok és készítmények,
• fizikai kockázati tényezık,
• biológiai kockázati tényezık,
• pszichés kockázati tényezık.
Kockázatbecslés és értékelés legfontosabb tartalmi elemei:
• a veszélyek azonosítása,
• a veszélyeztetettek azonosítása,
• a kockázatok minıségi, illetıleg mennyiségi értékelése,
• a teendık meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele,
• az eredményesség ellenırzése és az értékelés rendszeres felülvizsgálata,
• a kockázatértékelés és a teendık, valamint a felülvizsgálat írásba foglalása.
A kockázatelemzésben feltárt hiányosságok megszüntetése az elemzett agrár oktatási
intézmény felelıs vezetıjének feladata és kötelessége.
19.1. A kockázatértékelés fontossága, lényege, célja
A kockázatértékelést és megelızı intézkedéseket elsı alkalommal legkésıbb a munkáltató
tevékenységének megkezdésétıl számított egy éven belül el kell végezni, azt követıen pedig
indokolt esetben vagy három évenként felülvizsgálni.
A kockázatértékelés lényege a meglévı személyi, tárgyi, szervezési feltételek
összehasonlítása a vonatkozó elıírásokkal, hogy ezáltal biztosítható legyen az egészséget nem
veszélyeztetı és biztonságos munkavégzés.
A kockázatértékelés célja a megteendı intézkedések meghatározása és fontossági
szempontból történı rangsorolása, a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékőre
csökkentése.
20. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása
A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni. A munkáltató a
munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása
során a sérült (megbetegedett) következı személyes adatait rögzíti:
- név (ideértve a születési nevet is),
- anyja neve,
- társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
- születési hely és idıpont, neme,
- állampolgársága,
- lakóhelye (lakcím).
A munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni, amennyiben adószámmal nem
rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell. A munkáltatónak
a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás
eredményét munkabaleseti jegyzıkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem
eredményezı munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét
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nyilvántartásba kell venni. A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi
hatóságnak azonnal bejelenteni.
20.1. Azonnali bejelentési kötelezettség
A jogviták elkerülése érdekében rendkívül fontos, hogy a munkavállaló a baleset
súlyosságától függetlenül a lehetı legrövidebb idın belül tudomást szerezzen a baleseti
eseményrıl, ennek érdekében szükséges az azonnali bejelentés. Bejelentési kötelezettség
terheli természetesen a sérült egészségi állapota miatti akadályoztatása esetén a közvetlen
munkatársat. Ezen kötelezettségeirıl a munkavállalókat a munkavédelmi oktatás keretében
kell felvilágosítani. A balesetet, a munkát közvetlen irányítója felé kell bejelenteni.
20.2. Baleseti helyzetek (kvázi balesetek) kivizsgálása
A balesetek kivizsgálását csak megfelelı munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezı
személy végezheti.
20.3. Munkaképtelenséget nem eredményezı munkabalesetek kivizsgálása
Gyakori probléma forrása lehet, hogy sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tulajdonít
jelentıséget a munkaképtelenséggel nem járó munkabalesetek kezelésére, a nyilvántartásba
vételre, a megelızésre. Sokszor az ártalmatlannak látszó sérüléseknek is lehetnek komoly
következményei. A tényadatok rögzítésén túlmenıen célszerő meghatározni a baleset
bekövetkezésének okát, és intézkedést foganatosítani a hasonló baleset megelızése
érdekében, ezen információk rögzítésére ugyan úgy alkalmas a sérülési napló vagy más néven
baleseti napló.
20.4. Kvázi balesetek értelmezése és kivizsgálása
Kvázi balesetek (majdnem balesetek): olyan eseménysor, amelynek során egy potenciálisan
súlyos következményeket elıidézni 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. Ezért nagyon fontos ezen esetek feltárása és a
veszélyek mielıbbi megszüntetése. A kvázi balesetet szükség esetén ugyanolyan módon és
gonddal kell kivizsgálni, mintha valóban baleset történt volna. A kivizsgálásról kivétel nélkül
minden esetben jegyzıkönyvet kell készíteni.
20.5. Foglalkozási megbetegedések kivizsgálása
Az Mvt. alapján - a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott
expozíciós esetek bejelentésérıl és kivizsgálásáról határoz.
Ezen rendelet értelmében:
a) foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben
bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követıen
megjelenı vagy kialakuló idült egészségkárosodás,
aa) amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a
munkafolyamat során elıforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és
ergonómiai kóroki tényezıkre vezethetı vissza,
ab) illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének
a következménye;
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b) 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;
c) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan halálhoz vezetı megbetegedés, ahol a halál oka a
foglalkozási megbetegedés vagy annak szövıdménye.
Az orvosi tevékenység közben észlelt ilyen jellegő megbetegedéseket a munkáltató székhelye
szerinti munkavédelmi felügyelıség részére kell bejelenteni, az észleléstıl számított 24 órán
belül vagy azonnal.
20.6. Az egészség és testi épség sérelmébıl eredı károk megtérítése
A munkabalesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos károkozásnál a
munkáltatónak az Mt. rendelkezéseire való tekintettel kell eljárni. A munkáltatót objektív
kárfelelısség terheli, a felelısség a munkaviszonnyal való összefüggés okán fennáll. A
szigorú szabályozás célja, hogy megteremtsék a munkavállalók egészségének, testi épségének
és egyéb vagyoni érdekeinek biztonságát.
21. Munkavédelmi észrevételek
A munkahelyi vezetı köteles a dolgozók munkavédelemre vonatkozó észrevételeit soron
kívül kivizsgálni, és annak eredményét az észrevételt tevı dolgozóval közölni. Ha a
kivizsgálás közölt eredményével a dolgozó nem ért egyet, akkor a szolgálati út szerinti
magasabb vezetıhöz fordulhat, aki köteles az ügyet felülvizsgálni és a dogozót tájékoztatni.
Azt az észrevételt is ki kell vizsgálni, amely a szolgálati út megkerülésével magasabb
vezetıhöz érkezett, az alacsonyabb beosztású vezetıt errıl tájékoztatni kell.
22. Munkavédelmi jogszabályok, szabványok
A nemzeti szabványosításról a 1995. évi XXVIII. törvény rendelkezik, mely rögzíti az
önkéntességet a nemzeti szabványok alkalmazása szempontjából. Az adott területen
érvényben lévı szabványok olyan követelményeket állítanak fel, amelyek leginkább
megfelelnek az adott terület tudományos technikai színvonalának. Függetlenül tehát attól,
hogy a szabványok követése önkéntességen alapul, a munkavédelmi szempontok
érvényesítése során az érvényben lévı szabványok tartalmának teljesítése megkövetelendı. A
nemzeti szabványok alkalmazásával a munkáltató teljesíti a munkaeszközökre vonatkozó
követelményeket. A felsıoktatási intézmény vezetıinek, vezetı állású dolgozóknak a rájuk
vonatkozó rendelkezéseket, a munkavédelmi jogszabályokat meg kell, hogy ismerjék és
munkájukban alkalmazzák, valamint az érdekelt beosztottjaikat ezekrıl tájékoztassák.
22.1. Legfontosabb munkavédelmi jogszabályok
A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993.(X.30.)
MüM rendelet;
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról;
78/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet az elsısorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirıl szóló 25/1998. (XII. 27.)
EüM rendelet módosításáról;
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról;
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14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi
követelményeinek minimális szintjérıl;
27/1996. (VIII.28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentésérıl és kivizsgálásáról;
61/1999. (XII.1.) EüM rendelet a biológiai tényezık hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelmérıl;
28/2005. (XII. 28.) FMM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjérıl szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet
módosításáról
22/2005. (VI.24.) EüM rendelet a rezgés expozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó
minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekrıl;
80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérıl szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
módosításáról;
1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól;
66/2003. (XII. 11.) ESzCsM rendelet a képernyı elıtti munkavégzés minimális egészségügyi
és biztonsági követelményeirıl szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról;
77/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet a munkavállalók munkahelyen történı egyéni
védıeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirıl szóló
65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
3/2006. (I. 26.) EüM rendelettel módosított 57/2005. (XI. 29.) EüM rendelet a foglalkozási
eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások
megelızésérıl szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról;
73/2004. (VIII. 11.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel
kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.
27.) EüM rendelet módosításáról;
75/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni
védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl szóló 26/2000. (IX.
30.) EüM rendelet módosításáról;
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelettel módosított 76/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet a
munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelmérıl szóló
22.2. Legfontosabb munkavédelmi szabványok
A szabványok általában véve nem kötelezı érvényőek, de az irányelvekben kötelezıvé
tehetıek. Emellett a szabványokra a különbözı elıírások is gyakran hivatkoznak. A
harmonizált normák szerint tervezett és gyártott termékek a vélelmezési elv szerint
megfelelnek az EK irányelvek biztonsági követelményeinek. Ha a termék nem a harmonizált
normáknak megfelelıen készült, a gyártónak bizonyítania kell, hogy a termék teljesíti a
biztonsági követelményeket. A szabványokkal kapcsolatosan további információkat a Magyar
Szabványügyi Testület honlapján találhatunk: http://www.mszt.hu/.
23. Munkavédelmi minısítésre (megfelelıségi tanúsítvány) kötelezett gépek,
eszközök jegyzéke
A Mvt. 1/a számú melléklete tartalmazza a munkavédelmi minısítésre kötelezett gépek és
eszközök jegyzékét.
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23.1. Készülékek, munkaeszközök, berendezések idıszakos biztonsági
felülvizsgálata
Szükséges követelmény annak biztosítása, hogy az alapvetı jelentıségő munkáltatói
feladatként jelentkezı idıszakos biztonsági felülvizsgálatot csak munkavédelmi
szakképzettségő személy végezhesse el, figyelemmel arra, hogy ez a munkáltató egyik
legfontosabb, a munkavállalók egészségét és biztonságát óvó kötelezettsége. Az Mvt.
részletesen tartalmazza ezen berendezések felülvizsgálatával kapcsolatos követelményeket.
A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a biztonsági felülvizsgálat túlzott
követelményének bizonyul, hogy annak elvégzését szakirányú munkabiztonsági szakértıi
engedélyhez kötik. A feladat szakirányú alapképzettséggel, megfelelı gyakorlattal, és
munkavédelmi szakképzettséggel ellátható lenne, középfokú szakemberek révén is, másrészt
nem áll rendelkezésre a nemzetgazdaságban elegendı szakértı e nagyszabású feladat
elvégzésére. A törvény ezért e feladatot munkabiztonsági szaktevékenységgé minısíti,
meghatározva egyúttal az ennek ellátásához szükséges képzettségi és szakképzettségi
feltételeket. Idıszakos ellenırzı felülvizsgálat követelményeit a 14/2004. (IV. 19.) FMM
rendelet tartalmazza.A munkáltató gondoskodik az idıszakos ellenırzı felülvizsgálat
megbízott személy általi elvégzésérıl. A leghosszabb felülvizsgálati idıszak nem haladhatja
meg az öt évet. A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzıkönyvben
kell rögzíteni, amelyet a következı idıszakos ellenırzı felülvizsgálat idıpontjáig meg kell
ırizni. Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi idıszakos ellenırzı
felülvizsgálat elvégzésérıl a munkáltató tárgyi eszköz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön
elhelyezett, jól látható jelzéssel) tájékoztatást nyújt.
23.2 .Üzembe helyezési engedély alapján üzemeltethetı gépek, berendezések
Az Mvt. módosításával összhangban, a munkavédelmi szempontú elızetes vizsgálat nemcsak
munkabiztonsági, hanem munkaegészségügyi szaktevékenységnek is minısül. Az Mvt. ilyen
tartalmú módosításával a törvény a munkáltató egyébként is fennálló - a vizsgálat tényleges
tartalmát kifejezı, e két, egymást kiegészítı szaktevékenység együttes végzésére irányuló kötelezettségét deklarálja, törvényi szinten hangsúlyozva. Az elızetes vizsgálatnak - a
munkavállalók munkahelyi biztonsága hatékony megóvásának érdekében - szükségszerően ki
kell terjednie a létesítmény, munkaeszköz, technológia, stb. munkabiztonsági (mőszaki),
illetve - egészségük védelme okán - a lehetséges munkahelyi ártalmak munkaegészségügyi
(foglalkozás-egészségügyi) vizsgálatára. Ezen vizsgálatról nevezetesen a hatályos jogban a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet szabályai is
rendelkeznek. A vizsgálat elvégzése keretében - a vizsgált munkahelytıl, munkaeszköztıl stb.
függıen - e két szaktevékenység egymástól eltérı mértékő, a vizsgálat tárgya (és a szakszerő,
körültekintı munkáltatói döntés) által meghatározott dominanciájú lehet. Az üzembe
helyezési eljárás két önálló szakaszból tevıdik össze: Egyrészt a munkavédelmi üzembe
helyezést megelızı vizsgálatból, amelynek elvégzése szakértelmet feltételez, ezért ez
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül; és másrészt maga az
üzembe helyezésnek az írásbeli elrendelése.
A munkavédelmi üzembe helyezést megelızı vizsgálatok során az alábbiakat kell vizsgálni:
• a tervezés, kivitelezés folyamatában kielégítették-e a vonatkozó jogszabályokban
illetve szabványokban foglaltakat;
• a létesítésben közremőködık nyilatkozatai, és azok tartalma megfelel-e a
követelményeknek;
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•
•
•
•
•

az elıírt hatósági engedélyek rendelkezésre állnak-e (pl. egészségügyi,
környezetvédelmi stb.);
a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények meglétét és
azt, hogy azok a határértékeknek megfelelnek-e;
a munkaeszközökre vonatkozó EK megfelelıségi nyilatkozatokat, tanúsítványokat;
az üzemeltetéshez szükséges utasítások meglétét és tartalmi helyességét;
a veszélyforrások és az ehhez kapcsolódó védelmi megoldások meglétét.

A munkavédelmi üzembe helyezést megelızı vizsgálatról jegyzıkönyvet kell felvenni. A
munkáltató érdeke, hogy a forgalmazótól, illetve importálótól megkövetelje a szükséges
dokumentumok meglétét. Hangsúlyozni kell, hogy a piacon napjainkban még számos olyan
termék található, mely nem elégíti ki a követelményeket, nem rendelkezik az EK
megfelelıségi nyilatkozattal, és nincs ellátva CE jellel. Az üzembe helyezési eljárás során
szükséges annak megvizsgálása, hogy a beszerzésre szánt munkaeszköz, gép, berendezés
önmagában kielégíti-e a reá vonatkozó szabályokat. Ugyancsak vizsgálni kell a munkaeszköz
és a munkakörnyezet összhangjának megfelelıségét.
A munkavédelmi üzembe helyezés munkafolyamatának leírása
• A berendezés és a beszerelés minıségének szemrevételezéssel történı ellenırzése.
• Az adott környezeti feltételek vizsgálata, továbbá annak ellenırzése, hogy a
berendezés megfelel-e ezen környezeti feltételeknek.
• A mechanikai szerkezetek mőködésvizsgálatának elvégzése.
• Villamos próbákkal történı vizsgálat annak ellenırzésére, hogy a telepített berendezés
és kapcsolatai a vonatkozó tervek és a hatályos elıírások szerint mőködnek-e.
• Az elvégzett vizsgálatok és ellenırzések hiteles dokumentációjának elkészítése.
Sikeres üzembe helyezés után lehet a veszélyes létesítményt, munkahelyet, munkaeszközt,
technológia üzemeltetést elrendelni. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minısül. A szolgáltatás keretein belül a
munkavédelmi üzembe helyezés teljes körő lebonyolítását és annak okmányozását,
bizonylatolását látjuk el.
24. Járványügyi érdekbıl kiemelt munkakörök, tevékenységek
A járványügyi érdekbıl kiemelt munkaköröket, tevékenységeket a 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet tartalmazza. Meghatározott munkakörökben a fenti rendelet szerint foglalkoztatott
dolgozóknál a foglalkozás-egészségügyi orvosnak kell elvégezni a járványügyi érdekbıl elıírt
vizsgálatokat.
25. Fizikai, kémiai kóroki tényezık, amelyek expozíciója idıszakos munkaköri
alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé
A 33/1998. (VI. 25.) NM rendelet tartalmazza. A munkavégzésbıl adódó terhelés az
egészségi állapotban változást okozhat - erre az egyéni élettani adottságok is befolyással
vannak ezért szükség van a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak munkaköri
alkalmasságának ismételt idıszakos véleményezésére.
26. Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint a fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök,
tevékenységek az alábbiak:
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1. Magasban végzett munka.
2. Földalatti bányászati, kıolaj- és földgázbányászati mélyfúrási munkakörök.
3. Tőz- és robbanásveszéllyel járó munkakörök. Az Országos Tőzvédelmi Szabályzat
szerinti az "A" fokozottan tőz- és robbanásveszélyes, a "B" tőz- és robbanásveszélyes és a
"C" tőzveszélyes osztályba tartozó létesítményben, helyiségben végzett tevékenységek.
4. Villamos üzemi munkakörök. A vonatkozó külön elıírás (MSZ 1585)
Erısáramú üzemi szabályzat alapján erısáramú villamos berendezéseken feszültség alatti,
feszültség közelében és veszélyes közelségben végzett tevékenység
5. a) Feszültség alatti munkavégzéssel járó munkakörök. Külön jogszabályban
meghatározott tevékenység.
b) Egyéb feszültség alatt végzett tevékenységek.
6. Fegyveres biztonsági ırség, személy- és vagyonvédelmi tevékenység.
7. Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök Mozgó munkaeszközök, munkaeszközök
mozgó elemei, haladó (mozgó) termékek, alapanyagok, félkész és késztermékek mellett
vagy közelében végzett munka.
Idıszakos orvosi vizsgálatot kell végezni:
A) Az 1-4. és a 6-7. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál 40 éves korig
háromévenként, 40-50 életév között kétévenként, 50 év felett évenként
B) Az 5. pontban megjelölt munkakörökben dolgozóknál évenként
27. Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet tartalmazza, melyek az alábbiak:
1. Különösen nagy felelısség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége:
a) nehezen áttekinthetı helyzetben,
b) új helyzetekben,
c) hiányos információk alapján,
d) ellentmondó információk alapján,
e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
f) egymást gyorsan követı problémákban.
3. Alkotó szellemi tevékenység:
a) zavaró ingerek környezetében,
b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4. Rutin szellemi munka:
a) idıkényszer viszonyai között,
b) rövid idejő, egyszerő feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különbözı munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása
idıkényszer vagy különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelısség eseteiben.
6. Képernyıs munkahelyeken történı munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási,
ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási
tevékenységet végzık.
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28. Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak
foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
A munkavállalók meghatározott köre az érintettek neme, kora, egészségi állapota miatt
azonos munkakörülmények mellett is fokozott veszélynek van kitéve. E körbe tartoznak a
fiatal munkavállalók is. Fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely
testi alkatára, illetve fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a
munkaköröket, amelyekben fiatal munkavállaló nem, vagy csak meghatározott
munkafeltételek biztosítása esetén, illetve elızetes orvosi vizsgálat alapján foglalkoztatható,
jogszabály határozza meg. Jogszabály az egészség védelme céljából vagy egyéb közérdekbıl
a munkaviszony létesítésének feltételeit a Munka Törvénykönyve rendelkezésein túlmenıen
is meghatározhatja, továbbá meghatározott munkakörök betöltését szakképesítéshez és
gyakorlati idıhöz kötheti. Azon munkakörülmények felsorolását, amelyek fennállása esetén a
fiatalkorú foglalkoztatásához az alkalmassági vizsgálat keretében elvégzett kockázatbecslés
szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rend. tartalmazza. Ilyen pl. a mérget termelı (kiválasztó)
állatokkal végzett munka. Mindezeken túlmenıen elıírás, hogy a tanulónak egészségkárosodás kockázatával járó munkakörülmények közötti - foglalkoztatása nem
haladhatja meg azt az idıtartamot, amely a szakma elsajátításához szükséges.
Fiatalkorú részére tilos minden olyan munka:
1. amely a dolgozó saját, vagy mások egészsége, testi épsége szempontjából az átlagosat
meghaladó mértékő kockázattal jár,
2. amely közepesen nehéz fizikai munka,
3. amely során nagyon mérgezı, a reprodukciót károsító, daganatkeltı vegyi anyagokkal
kerül kapcsolatba.
29. Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nık, a nemrégen
szült nık és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az alábbiakról rendelkezik:
1. Fizikai kóroki tényezık, amennyiben ezek magzati elváltozásokat okoznak, illetve
placentaleválást eredményezhetnek, és nem szerepelnek
a) ütések, vibráció vagy mozgás;
b) kockázatokkal, különösen hát- és ágyéktáji jellegőekkel járó teheremelés;
c) zaj (fel- és leszálló repülıgépek zaja);
d) nem ionizáló sugárzás;
e) a dolgozó tevékenységével összefüggı testhelyzet és mozdulatok, közlekedés, utazás akár létesítményen belül, akár azon kívül - szellemi és fizikai fáradtság és egyéb fizikai
terhek.
2. Biológiai kóroki tényezık: olyan biológiai tényezık, amelyek a 61/1999. (XII. 1.) EüM
rendelet hatálya alá tartoznak, amennyiben ismeretes, hogy ezen ágensek vagy az általuk
szükségessé váló terápiás intézkedések veszélyeztetik a terhes nık és a magzat egészségét.
3. Kémiai kóroki tényezık: az alábbi kémiai anyagok, amennyiben ismeretes, hogy
veszélyeztetik a terhes nık és a magzat egészségét:
a) a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján ide sorolt anyagok;
b) a külön rendeletben felsorolt rákkeltı hatású anyagok;
c) a mitosist gátló gyógyszerek;
d) szén-monoxid;
e) ismert és veszélyes percutan felszívódású anyagok.
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30. Elsısegélynyújtó felszerelés
Az Mvt. elıírásai szerint: A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a
veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelıen –
biztosítani kell a munkahelyi elsısegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet további részletes szabályokat tartalmaz.
Elıfordul, hogy mindezen munkavédelmi intézkedések ellenére is baleset történik. Az Mvt.
közvetve rendelkezik a munkahelyi elsısegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési
feltételeinek biztosításáról. Minden munkahelyen, minden mőszakban az ott dolgozók
létszámától (tanmőhelyben a tanulókat is bele kell számolni), az üzem jellegétıl, a
munkafolyamatok veszélyességétıl, az elıforduló balesetek gyakoriságától függıen kellı
számú kiképzett elsısegélynyújtónak kell jelen lennie. A munkahelyi elsısegélynyújtókat a
munkahelyen dolgozók közül kell kijelölni. Az elsısegélynyújtók kijelölésérıl, azok
kiképzésérıl és továbbképzésérıl, az oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök biztosításáról a
munkáltató gondoskodik. A biztonságos munkahelyhez hozzátartozik a baleset esetén
segítséget nyújtó mentıláda megléte. Az elsısegélynyújtáshoz szükséges felszerelést az
egészségügyi doboz (mentıdoboz) tartalmazza, melyet megfelelı állapotban, jól látható,
könnyen és gyorsan elérhetı, szennyezıdéstıl védett helyen kell készenlétben tartani, hogy
szükség esetén mihamarabb hozzáférhetı legyen. A mentıláda megfelelı állapotának
biztosítása a munkáltató felelıssége. Az elsısegély felszerelés beszerzésérıl, karbantartásáról,
valamint a mentıláda elhasznált, lejárt vagy használhatatlanná vált tartalmának (gyógyszerek,
kötözıszerek és anyagok, eszközök) azonnali pótlásáról a munkáltató gondoskodik.
A mentıdobozok a jogszabályban elıírt tartalommal kell, hogy rendelkezzenek.
31. A készenlétben tartandó mentıdobozok javasolt tartalma
Jelenlegi szabályozásban egy sajátos helyzet állt elı, mivel a részletes szabályokat tartalmazó
rendeletet hatályon kívül helyezték, de helyette új hatályos és érvényes szabályozás még
nincs.
Elsısegélynyújtó felszerelés javasolt tartalma:
I. kategória
A készenlétben tartandó mentıdobozok javasolt tartalma
Elnevezés
Dolgozói létszám
2-10 11-50 51-100 101-200 201-400
Mull pólya steril (5 m x 10 cm)
2
2
4
4
6
Mull pólya (egyenként csomagolva 5 m x 10 cm)
2
3
4
5
10
Mull steril (50 cm x 80 cm)
2
3
3
5
10
Mull lap steril (100 lapos 6 x 6 cm)
2
2
4
4
10
Háromszögő kendı (100 x 100 x 141)
1
2
2
4
4
Fóliakesztyő (pár)
2
4
8
10
10
Ragtapasz (5 m x 2,5 cm)
1
1
1
1
2
Háztartási egyenes olló tokban
1
1
1
1
1
Jódpárna (6 x 1 ml) vagy PVP-jódkomplexet
1
1
2
3
4
tartalmazó oldat (30 ml-es flakon)
Tartalomjegyzék
1
1
1
1
1
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12. 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet a közúti jármővek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartásának mőszaki feltételeirıl
13. 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
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