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1. Bevezetés 

A munka társadalmi és személyi szükséglet. Társadalmi jelentőségét a 

megfelelő munkáért-megfelelő bérezés, ennek következményeként a sze-

mély eltartó képességét, jövedelemképességét, fogyasztását, tőkebefekte-

tései lehetőségeit, nyugdíjas évei biztosítását és nem utolsósorban rend-

szeres adózását tartjuk számon. A személyi szükségletek egy része egy-

ben társadalmi jellegű is. De a munka az egyes ember képességei felhasz-

nálását, sikert, érdeklődésének kiteljesedését, motivációt és teljesítményt 

jelent, ami növeli a személy önbizalmát, hasznosságának tudatát. Ezért 

szerepel kitüntetett értéknek magatartásunk, önismeretünk, amellyel kör-

nyezeti kapcsolatainkat tudatosan és megfelelően igyekszünk értékelni. 

A környezetvédelem feladatköre elsősorban a természetes erőforrások, a 

föld, a levegő, a víz, az élőlények, a táj, az épített környezet, a hulladék-

gazdálkodás. 

A munkavédelem feladata a munkát végző, dolgozó ember testi épségé-

nek és egészségének megóvása, munkatevékenységének, alkotóerejének 

megőrzése, védelme, azaz a munka humanizációja. 

Hazánkban törvény szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biz-

tonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szerve-

zetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvá-

sa és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a 

munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. 

A munkavédelem tárgyi, személyi és szervezeti összetevői bonyolult kap-

csolatrendszert alkotnak. A tárgyi összetevők olyan munkaszervezeti for-

mák, munkamódszerek, technológiák, biztonsági eszközök alkalmazása, 

kialakítása, amelyek a baleseti veszélyt a lehető legkisebb mértékre korlá-

tozzák. A tárgyi feltételek az általános és átfogó valamint a részletes, 

egyes foglalkozásokra, szakmákra vonatkozó egészségvédő óvórendsza-

bályok, előírások megteremtésével érvényesülnek. Ezeket egészségügyi, 

jogi, közgazdasági és műszaki intézkedések útján gyakorolják. 

Nem kevésbé fontosak a személyi feltételek. Ilyenek a testi és pszicholó-

giai felkészültség, a megfelelő szakképzettség, a foglalkozásban való tá-

jékozottság, a biztonsági előírások ismerete és tudatos gyakorlati alkal-

mazása. Az előbbi a szakmai képzéssel, megfelelő szakmai képesítésű 

személy alkalmazásával, beosztásával, az utóbbi a balesetelhárítási alap-
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képzéssel majd a rendszeresen ismétlődő szervezett és önképzéssel való-

sítható meg. A személyi feltételek kialakításában nagy szerepe van az ok-

tatásnak, képzésnek, a pedagógiai jellegű intézkedéseknek. 

A tudományos-technikai változások, a globalizáció egyaránt újabb tech-

nológiákat, gyártási és termelő eljárásokat, szolgáltatási követelményeket 

támasztanak. A folyamatos változások között nem feledhető, hogy az új 

vagy más technológiák, követelmények újabb és újabb baleseti veszélyek 

létrejöttéhez vezetnek. 

A munkavédelem akkor tölti be feladatát, ha folyamatosan követi a válto-

zásokat és erről megfelelő tájékoztatást nyújt, szabályzást alkot és ezeket 

számon is kéri az érintett személyektől, szervezetektől. Ezt az intézmé-

nyektől, gazdálkodó szervezetektől is megköveteli. A szervezetek me-

nedzsmentje ezért fordít kitüntetett figyelmet a munkavédelem feltételei-

nek megteremtésére, a munkavédelmi beruházásokra, a szervezet saját 

munkavédelmi rendszere kiépítésére. 

A balesetek okai és következményei az előbb említett tárgyi és személyi 

okokra vezethetőek vissza. 

A tárgyi feltételek között a természeti és épített környezet sokféle ténye-

zője befolyásolja a balesetek lehetőségét. A munkahelyek ezekben a kör-

nyezetekben működnek ezért munkavállalóik foglalkoztatásánál e feltéte-

leknek megfelelően igyekeznek a balesetveszélyesség csökkentésére. Eh-

hez azonban az alkalmazottak képességeit is figyelembe veszi. 

A balesetek személyi okai elsősorban a munkát végző ember fizikai és 

szellemi képességeiben rejlenek. A fáradt alkalmazottat hamarabb érheti 

baleset. Minden munkafolyamat megkövetel a személytől bizonyos fizikai 

és szellemi képességet, általában is és a foglalkozás vagy munkafolyamat 

sajátosságaiból eredően, még bizonyos túlterhelés elviselését is. Fontos 

tehát, hogy a szervezet az alkalmazottak kiválasztásánál ezt figyelembe 

vegye. Többek között ezért is fordítanak az emberi erőforrást kiválasztó 

személyügyi, humánpolitikai szervezetek kitüntetett figyelmet a felvételre 

jelentkezőkre. A gyakorlatlanság, a tájékozatlanság, a tudatlanság és a 

könnyelműség, a fizikai állapot mind olyan személyi ok, ami nagyfokú 

baleseti veszélyt rejt magába. A szervezetek többsége mindenütt nagy fi-

gyelmet fordít a megfelelő munkakörülmények kialakítására és biztosítá-

sára. Mindez azonban csak alapfeltétele a biztonságos munkának, mert 

ennek párosulnia kell a személy megfelelő önismeretével, szakértelmével, 
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megfontolt és fegyelmezett magatartásával. Csak így lehet a baleseteket 

részben megelőzni részben csökkenteni. 

A munka helytelen végzéséből származó balesetek egyaránt sújtják a bal-

esetet szenvedett és a társadalmat. A munkahelyi baleseteknek különös 

jelentősége van. A baleset miatt a munkából kiesettek orvosi kezelése, 

munkaképességük helyreállítása sokszor nagy erőfeszítésekkel jár. Ezek-

hez hozzátéve a termeléskiesést és a betegségek miatt kifizetett táppénzt 

valamint a pénzben ki nem fejezhető és a balesetet szenvedett egyént ért 

megmaradó károsodást, megérthetjük a balesetek súlyos személyi és tár-

sadalmi következményeit. Súlyosbítja a balesetet az, hogy a balesetet el-

szenvedő jelentős fizikai fájdalmat kell, hogy elviseljen, esetleg maradan-

dó károsodást szenved. A baleset során meghalt személyében családja ta-

lán éppen fenntartóját vesztette el vagy szerettei a jövőben családtagjuk 

nélkülöznek valakit. 

Alapvető igényünk, hogy a mindennapi munkánkat biztonságban végez-

hessük el, biztonságosan jussunk el a munkahelyre és onnét vissza ottho-

nunkba, valamint a munka, amit végzünk, ne károsítsa egészségünket. 

Sajnos a történelem során ez hosszú időn keresztül nem volt a figyelem 

központjában. Nagyon igaz Hermann Ebbinghaus (1850-1909) német 

pszichológus megállapítása a munkavédelemre és a vele szorosan össze-

fonódó ergonómiára is, miszerint „hosszú múltja, de rövid története van”, 

hiszen a munkavégzéssel kapcsolatos problémák egyidősek az emberi-

séggel.
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2. A munkavédelem fogalma és célja 

2.1. A Munkavédelmi Törvény 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya alábbi paragrafusának első két fejeze-

te foglalkozik a munkavédelem témakörével: 

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető 

legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. 

(2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi 

intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, valamint az épített és 

a természetes környezet védelmével valósítja meg. 

Ennek szellemében az Országgyűlés megalkotta az 1993. évi XCIII. tör-

vényt a munkavédelemről. 

„E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályoz-

za az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szemé-

lyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészsé-

gének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a fog-

lalkozással összefüggő megbetegedéseket.” 

A Munkavédelmi Törvény (továbbiakban Mvt.) önmaga definiálja a 

munkavédelem fogalmát, de előtte feltétlenül meg kell említeni, hogy a 

preambulumban és a törvény számos helyén megjelenő: az „egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés” megfogalmazás a 

munkavédelem alapvető céljának legtömörebb kifejezése. 

„1.§ (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munka-

végzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmé-

nyek, továbbá e törvény céljának megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehaj-

tása. A munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy 

szakterületeit foglalja magában. 

(2) A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biz-

tonságos és egészséges munkafeltételekhez.” 
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2.2. A Munkavédelmi Törvény alapelvei 

 „Az állam – a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szervei-

vel egyeztetve – meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biz-

tonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési 

intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség 

megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó or-

szágos programját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgál-

ja. 

A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeinek megvalósításáért. A munkavállalók 

munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A 

munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket 

és egyéb terheket nem szabad a munkavállalóra hárítani. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-

ményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok kere-

tein belül – a munkáltató határozza meg. 

A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett 

nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés reá vonatkozó szabályait. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatko-

zó szabályok megtartását az állam az erre a célra létrehozott felügyeleti 

szerveivel segíti és ellenőrzi. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatko-

zó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő vé-

delmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés hatókör-

ében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszkö-

zöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett mun-

kavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a balese-

tet, az egészségkárosodást. 

E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, 

valamint a munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a 

munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit, nem érintve a mun-

kavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban – így különösen a 

Munka Törvénykönyvében, a köztisztviselők jogállásáról, illetve a közal-
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kalmazottak jogállásáról szóló törvényekben – szabályozott, munkavéde-

lemmel kapcsolatos jogait. 

A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek 

e törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban megha-

tározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell 

működniük. 

Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illet-

ve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a 

munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön 

jogszabályban meghatározott munkavédelmi, a munkaegészségügyi szak-

tevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi (foglal-

kozás-orvostan, munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző or-

vostan és népegészségtan) szakképesítéssel rendelkező személlyel végez-

tetheti. 

A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e 

törvény felhatalmazása alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisz-

ter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes veszélyes tevékeny-

ségekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével ha-

tályba léptetett szabályzatok tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó 

szabálynak minősül a nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figye-

lembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány annyiban, 

hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalma-

zása esetén a munkáltató köteles – vitás esetben – annak bizonyítására, 

hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi szempontból legalább 

egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldás-

sal.” 

2.3. Az állam feladatai 

Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági 

tevékenység ellátásával – szervei útján – a munkavédelem megszervezé-

se. 

A munkavédelem irányításának keretében állami feladat: 

– a munkavédelem országos programjának kialakítása; 
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– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alap-

vető követelményeinek, továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és 

kötelezettségeknek a meghatározása; 

– a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen 

az e törvény céljait is szolgáló gazdasági szabályozással, az érde-

keltség megteremtésével, a nemzetgazdasági jelentőségű munkavé-

delmi kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével, tájékoztatás-

sal és felvilágosítással; 

– a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai 

oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos 

munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása; 

– a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, 

a megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi informá-

ciós rendszer kialakítása és működtetése. 

Az állam részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek 

munkájában, együttműködik más államokkal a munkavédelmi feladatok 

összehangolása végett, jelentést tesz a munkavállalók biztonságát és egés-

zségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról. 

Az állam a feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti 

szerveivel együttműködve valósítja meg. 

A munkavédelem ágazati tevékenységének keretében állami feladat: 

– szabályzat kiadása; 

– a munkavédelem országos programjával összhangban az ágazati jel-

legű munkavédelmi kutatás, fejlesztés, továbbá a tájékoztatás, köz-

reműködés a továbbképzés szervezésében. 

Az állam hatósági tevékenység keretében 

– elősegíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó szabályok vég-

rehajtását; 

– ellátja az e törvény, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter ren-

delete és külön jogszabály szerinti engedélyezést és nyilvántartást. 
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2.4. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményei 

2.4.1. Általános követelmények 

Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba 

vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni vé-

dőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználá-

sa, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó 

szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai 

színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet. 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-

ményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megvál-

tást a munkavállalónak nem adhat. 

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban 

az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaesz-

közre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfe-

lelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumen-

tummal (pl. tanúsítvány). 

Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, 

ha az rendelkezik EU-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EU-

típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítá-

sát a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak sze-

rint kell elvégezni. 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az egyéni vé-

dőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozata, EU-típustanúsítványa kiadásá-

nak, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, to-

vábbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes sza-

bályait. 

Amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe helyezését 

hatósági engedélyhez köti, ez a hatósági engedély egyenértékű a megfele-

lőségi tanúsítvánnyal. 



2. A MUNKAVÉDELEM FOGALMA ÉS CÉLJA                                   21 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

2.4.2. A létesítés követelményei 

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a lé-

tesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell 

működniük. 

A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilat-

kozni, hogy a az általános követelmények 2.4.1 pontban foglaltakat meg-

tartotta. 

A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka 

megszervezése során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell ven-

ni. 

Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb tes-

ti fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek il-

leszkednie kell az emberi test megváltozott tulajdonságaihoz. 

2.4.3. Munkavédelmi üzembe helyezés 

Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munka-

eszköz, technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: 

munkavédelmi üzembe helyezés). 

Alkalmazásában veszélyesnek minősül az munkaeszköz, amely által a 

munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hi-

ányában károsító hatásnak lehet kitéve, illetve a foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felü-

gyelet alá tartozó munkaeszköz. 

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú 

előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesít-

mény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, 

személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti az 

általános követelmények 2.4.1. bekezdése szerinti követelményeket. A 

vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevé-

kenységnek minősül. 

Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre 

állnak-e a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munka-

védelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények, a 
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munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a 

szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások. 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 

egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá 

az adott munkaeszköz megfelelőség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat 

eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati 

jegyzőkönyv. 

A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a munkavédelmi 

szempontú előzetes vizsgálatra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a 

veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is. 

Amennyiben a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében a 

veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel 

üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni 

a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. Az ilyen jellegű üze-

meltetés a 180 napot nem haladhatja meg. 

2.4.4. A munkavégzés tárgyi feltételei 

A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági 

felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a veszélyes mun-

kaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági 

felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és bizton-

ságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az idő-

szakos biztonsági felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét 

– szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelke-

ző személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabály-

ban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezhe-

ti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szak-

értői engedéllyel rendelkező személy végezheti. 

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát 

az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, 

– ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette 

a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggés-

ben munkabaleset következett be, illetőleg 
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– rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti je-

lenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívü-

li időszak) bekövetkezése esetén. 

Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munka-

eszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. 

Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – munka-

biztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős 

miniszterrel egyetértésben – meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a 

munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális 

szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínű építkezésekre vo-

natkozó munkavédelmi szabályokat is. 

Minden munkavállaló részére biztosítani kell: 

– megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő mi-

nőségű ivóvizet; 

– a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, 

tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehető-

séget. 

A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a 

rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék 

kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat ne okozza-

nak és a környezetet ne károsítsák. 

A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfele-

lő jelző- és riasztóberendezést kell biztosítani. 

Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók 

és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsá-

gi és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni. Ennek részletes szabá-

lyait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg. 

A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biz-

tonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről. 

Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munka-

vállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszé-
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lyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a véde-

lemről gondoskodni. 

A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) 

kialakítása, elhelyezése, rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, 

a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos munkavégzést, a 

szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- 

és lejutást. 

A tároló helyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonsá-

gainak, egymásra hatásának, továbbá a környezetből eredő hatásoknak, 

illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt hatásának, a 

rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakíta-

ni. 

Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, 

kezelhetőnek, karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villa-

mos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági (érintésvédelmi, 

robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek. 

A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a 

munkavégzés jellegének megfelelő világításra vonatkozó követelménye-

ket. 

A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, vala-

mint a sugárzások, az alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem 

károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózko-

dókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát. 

A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét 

és a veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minősé-

gű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani. 

Ha az előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a 

munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedé-

seket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetőleg védőitalt juttat-

ni. 

A szabadtéri munkahelyen – a munkavégzés jellegének és a munkakö-

rülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, 

egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal – gondoskodni 

kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről. 
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Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő 

szerkezetű és szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszé-

lyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek és jellegének, az 

abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket, bel-

magasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell ki-

alakítani. 

Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőző berendezéseknek biztonsá-

gos módon nyithatónak, zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell 

lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben, ami veszélyt 

jelent a munkavállalókra nézve. 

Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a ve-

szély felismerésére alkalmas megkülönböztető jelzéséről gondoskodni 

kell. 

A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy 

szemmagasságban átlátszó betéttel ellátni. 

A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavég-

zés jellegének és az ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható 

legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes, egyenletes, botlás- 

és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad ma-

gasság tegye lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedé-

sét, a közlekedési utak és pályák melletti biztonságos munkavégzést. 

Az olyan munka- és tároló helyiségekben, ahol gyalogos- és járműforga-

lom van, illetőleg rendszeresen anyagot szállítanak, a közlekedési, illető-

leg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell választa-

ni egymástól. 

Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen kö-

zelében a gyalogosok számára külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogo-

sok számára nem biztonságos az áthaladás. 

A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon 

kell tartani. Számuk, méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehe-

tővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és biztonságos elhagyását. 

Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezár-

ni csak úgy szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen. 
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Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biz-

tonságos munkavégzés dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, 

külön dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve, ha a munkáltató a munkahe-

lyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította. 

A nemdohányzók védelme érdekében gondoskodni kell dohányzóhelyek, 

dohányzóhelyiségek kijelöléséről, illetőleg a zárt légterű dohányzóhelye-

ken a folyamatos légcserét biztosító megfelelő műszaki megoldásról. Zárt 

légterű, a munkáltató által több munkavállaló egyidejű munkavégzésének 

helyéül kijelölt, ennek hiányában rendeltetésénél fogva több munkavállaló 

egyidejű munkavégzésének lehetőségét biztosító munkahelyeken – a do-

hányzás számára kijelölt hely kivételével – nem szabad dohányozni. 

A 16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre irányuló 

jogviszonyából származó kötelezettség teljesítése, illetve a munkavégzés-

sel összefüggő bármely tevékenység során a munkahelyén még a dohány-

zásra kijelölt helyen sem dohányozhat. Ez a rendelkezés nem érinti a köz-

oktatási intézmény tanulója esetében külön törvény szerint előírt dohány-

zási korlátozást.  

A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar 

nyelvű üzemeltetési dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az 

importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles biztosítani. 

Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló 

dolgozik, a munkáltató a munkavállaló által értett nyelven is köteles biz-

tosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó és tájékozta-

tó feliratokat. 

2.4.5. A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vo-

natkozó követelmények 

A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell 

megválasztani, hogy az sem a munkavállalók, sem a munkavégzés ható-

körében tartózkodók egészségét és biztonságát ne veszélyeztesse. 

Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló 

munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell 

összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében 

tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különö-

sen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a meg-

előzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi 
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képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájé-

koztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a felek által szerződés-

ben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a fővállalkozó, illetve 

bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges 

irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha 

ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik. 

Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak 

megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és 

mérethatárok megtartásával szabad. 

Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában 

– a munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti közlekedés szabá-

lyainak megfelelő alkalmazásával kell kialakítani, továbbá 

– a munkahelyen belüli vasút üzemeltetésére a vasúti közlekedésre 

vonatkozó előírások az irányadók. 

Az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a 

járművek üzemben tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat 

megfelelően kell alkalmazni. 

A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelő-

zése, illetve károsító hatásuk csökkentése érdekében 

– a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egés-

zséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit az 

érintett munkavállalókkal – mind a munkahely egésze, mind az 

egyes munkafolyamatok tekintetében – meg kell ismertetni, ideértve 

a második bekezdésében foglaltakat is; 

– a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg 

kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra 

ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni; 

– a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai 

és kémiai tulajdonságaitól, a munkavállalók számától függően a 

munkahelyeket megfelelő eszközökkel kell felszerelni a tüzek le-

küzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is 

el kell látni ezeket; a veszélyforrások ellen biztonsági berendezése-

ket és eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket, vészkapcsoló-

kat, biztonsági megvilágítást (a továbbiakban: biztonsági berendezé-
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seket) működőképes, a rendeltetésszerű használatra alkalmas álla-

potban kell tartani; 

– gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét vagy biz-

tonságát fenyegető súlyos és közvetlen veszély esetén az érintett 

munkavállalók erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát be-

szüntessék és a munkahelyeket azonnal elhagyják, biztonságos hely-

re távozzanak; 

– a Szabályzatban meghatározott vagy a veszélyeztetés által megkí-

vánt időszakonként a mentést és a menekülést gyakorolni kell; 

– gondoskodni kell a megengedett értékekkel szabályozott, munkahe-

lyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos munkahigiénés vizsgálatok el-

végzéséről. 

Egyes munkafolyamatok végzését jogszabály engedélyhez kötheti. 

Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatá-

sának lehet kitéve, a hatásos védelmet – amennyiben külön jogszabály el-

térően nem rendelkezik – zárt technológia alkalmazásával, ha ez nem old-

ható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szer-

vezési intézkedések – szükség szerinti együttes – alkalmazásával kell 

megvalósítani. 

Az előző bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munka-

végzés hatókörében tartózkodókra is. 

Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet vé-

gezni, hogy az a munkavállaló egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az 

egészségkárosodás kockázatát növelő időtartamban történő munkavégzés 

(rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.) esetén a külön jogszabály elő-

írásai szerint kell eljárni. 

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzem-

vitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely 

jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, 

továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési 

tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. 

Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező előírásokat állapíthat meg. 

A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavál-

lalóval ismertetni kell. 
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A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a 

munkavállalók létszámának, a munka szervezésének megfelelően – bizto-

sítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési 

feltételeit. 

A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyre, a technológiára, 

a munkaeszközre, az egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó rész-

letes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat és szabvány tartalmazza. 

A veszélyforrások elleni védekezés módját e törvény és az előző bekez-

désben meghatározott rendelkezések figyelembevételével a munkáltató 

köteles megállapítani. 

2.4.6. A munkavégzés személyi feltételei 

A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha 

– annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, 

– foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú 

egészséges fejlődését károsan nem befolyásolja, 

– foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent, 

– mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – 

külön jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizo-

nyult. 

Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és – külön jogszabályban meg-

határozott munkakörökben – időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dön-

teni. 

A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozá-

sok) tekintetében előírhatja, hogy fentieken túl pályaalkalmassági vizsgá-

lat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét az egészségügyért felelős mi-

niszterrel egyetértésben határozza meg. 

A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására 

egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jár-

tassággal. 
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A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban 

foglaltak szerint óvni kell az őket különösen érintő egészségkárosító koc-

kázatoktól. 

A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez meg-

felelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. 

Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen 

helyre csak erre is kiterjedő oktatásban részesült munkavállalók léphetnek 

be. 

Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, 

a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter – az egészségügyért felelős 

miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben – előír-

hatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), il-

letőleg gyakorlattal rendelkező személy végezheti. 

Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a 

biztonságos munkavégzés érdekében az egyik munkavállalót meg kell 

bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell hozni. 

Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgató-

kat meg kell ismertetni a biztonságos életvitel, az egészséget nem veszé-

lyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival. 

A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők 

elsajátítsák a képzettségük alapján betölthető munkakör egészségi és biz-

tonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a feladatkörében 

érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetér-

tésben határozza meg. 

A munkavédelmi szakképesítés feltételeit külön jogszabály határozza 

meg. 

2.4.7. A munkáltatók és a munkavállalók kötelességei és jogai  

Munkáltató 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 

a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelmé-

nyeket: 
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– a veszélyek elkerülése; 

– a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 

– a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 

– az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a 

munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekin-

tettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mér-

séklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosz-

tására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta 

igénybevétel elkerülésére; 

– a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 

– a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyes-

sel; 

– egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a 

munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafel-

tételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők 

hatására; 

– a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez ké-

pest; 

– a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg 

értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kocká-

zatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 

anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, vala-

mint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző 

intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmé-

nyek javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén 

végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági 

és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértéke-

lést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint 

kell elvégezni. 

A munkáltató a kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első alka-

lommal – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a foglalkoztatáspoli-

tikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott I. veszélyességi osz-

tályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének 

megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt 

követően indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgál-
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ni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörül-

mények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, mun-

kaeszköz, munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, 

veszélyes anyag, munkaeszköz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazá-

sát. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, 

ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expo-

zíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a 

kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem 

terjedt ki. 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyí-

tania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját. 

A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a 

következők dokumentálása: 

– a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző 

azonosító adatai; 

– a veszélyek azonosítása; 

– a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 

– a kockázatot súlyosbító tényezők; 

– a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló 

helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a kö-

rülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok-

nak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten 

tartása; 

– a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megje-

lölése; 

– a tervezett felülvizsgálat időpontja; 

– az előző kockázatértékelés időpontja. 

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogsza-

bályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munka-egészségügyi tartal-

mának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szakte-

vékenységnek minősül. 
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Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 

a munkáltató köteles a munkabiztonsági- és a munka-egészségügyi szak-

tevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt bizto-

sítani, valamint 

– a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkaválla-

lónak megadni; 

– rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfe-

lelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve meg-

tartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; 

– a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő 

veszélyek figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosí-

tani a munkavállalók részére; 

– új technológiák bevezetése előtt kellő időben, legkorábban a terve-

zési szakaszban megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavé-

delmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható 

következményeit; 

– a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést 

haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az 

érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést 

leállítani; 

– a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fe-

jezet rendelkezéseinek megfelelően eljárni; 

– biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védő-

képességét, a kielégítő higiéniés állapotát, a szükséges tisztítását, 

karbantartását (javítását), pótlását; 

– teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a mun-

kavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe 

véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakö-

rülmények folyamatos javítására. 

A munkáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy szükség esetén 

az elsősegély, az orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi fela-

datok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen venni a kapcsolatot a 

külső szolgálatokkal, szervekkel. 
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A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles megtenni 

minden indokolt intézkedést veszély esetére a munkahely kiürítésének, 

továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 

szükséges, arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatáro-

zása, felkészítésük és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásuk ér-

dekében. 

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a mun-

kavállaló 

– munkába álláskor, 

– munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészsé-

get nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei-

nek változásakor, 

– munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezé-

sekor, 

– új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egés-

zséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakor-

lati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és in-

formációkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség 

esetén időszakonként – a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési 

intézkedéseket is figyelembe véve – meg kell ismételni. Az oktatás elvég-

zését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban 

kell rögzíteni. 

Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglal-

koztatható. 

Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban ha-

tározza meg. E feladat ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi 

szaktevékenységnek minősül. 

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavég-

zés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspoliti-

káért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztály-

hoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rende-

letben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles mun-

kavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e személy részére valamennyi 
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munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tár-

gyi, szervezési feltételeket biztosítani. 

A foglalkoztatás – ideértve az Alapelvek-ben előírtak végrehajtását is – az 

előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában pol-

gári jogi szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E 

foglalkoztatás – függetlenül a formájától – nem mentesíti a munkáltatót az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-

nyeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége alól. 

Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen 

– a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése; 

– az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése; 

– közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, 

technológia soron kívüli ellenőrzésében; 

– közreműködés mentési terv készítésében; 

– a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása; 

– közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében, a munkavédelmi 

oktatásban; 

– az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása; 

– a munkabalesetek kivizsgálása; 

– a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minő-

sített feladatok ellátásában részvétel, továbbá 

– a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti köz-

reműködés. 

A munkáltató előírt kötelezettségén túl, a foglalkoztatáspolitikáért felelős 

miniszter rendeletében meghatározottak szerint és valamennyi munkavál-

lalójára kiterjedően az előírt feladatainak ellátásához a rendeletben megje-

lölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalko-

zás-egészségügyi szolgálat) köteles biztosítani. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintet-

lenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakítá-

sában, az egészségkárosodások megelőzésében. 
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A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munka-

védelmi képviselői a munkakörülményeikkel kapcsolatban biztosított jo-

gaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást a foglalkozás-

egészségügyi szolgálattól megkaphassák. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterje-

dő szakmai irányítását a munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a 

munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak 

utasítást nem adhat. A szakmai irányítás magában foglalja a helyes gya-

korlat módjának meghatározását és annak érvényre juttatását. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat – külön jogszabályban meghatáro-

zottak szerint – ellátja a munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősí-

tett feladatokat. 

A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a munkavédelmi 

képviselőt (bizottságot) arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos őt terhelő feladatait ki látja el. 

A munkáltató köteles tájékoztatni a munkaegészségüggyel foglalkozó 

személyt, továbbá a munkavédelmi képviselőt (bizottságot), annak hiá-

nyában a munkavállalókat a kockázatértékelés és a munkavédelmi intéz-

kedések tapasztalatairól, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedé-

sek nyilvántartásáról és bejelentéséről, a munkavédelmi hatóságtól kapott 

munkavédelmi információkról, különösen a munkáltatónál végzett elle-

nőrzések megállapításairól. 

Munkavállaló 

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a mun-

kavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló kö-

teles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez 

saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különö-

sen köteles 

– a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a 

tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően 

és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott 

karbantartási feladatokat elvégezni; 
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– az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a 

tőle elvárható tisztításáról gondoskodni; 

– a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyezte-

tő ruházatot viselni; 

– munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; 

– a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátí-

tani és azokat a munkavégzés során alkalmazni; 

– a részére előírt orvosi – meghatározott körben pályaalkalmassági – 

vizsgálaton részt venni; 

– a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót 

azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárható-

an megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől; 

– a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. 

A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és 

nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket. 

A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve a törvény 

korábbi szakaszaiban meghatározott személyekkel az egészséges és biz-

tonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézke-

dések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedése-

inek végrehajtása során is. 

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától 

– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltét-

eleit, a veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó 

szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását; 

– az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez 

szükséges ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való 

lehetőség biztosítását; 

– a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszere-

lések, munka- és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztál-

kodó szerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását. 

A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása érdekében 

történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt jóhiszemű-

en tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve 
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munka-egészségügyi szaktevékenységet, továbbá a hasonló feladatokat 

ellátó munkavállalókat is. 

A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, 

egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha 

a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetle-

nül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia. 

Az előző bekezdésben meghatározott veszélyeztetésnek minősül különö-

sen a szükséges biztonsági berendezések, az egyéni védőeszközök műkö-

dő képtelensége, illetve hiánya. 

2.5. Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés 

2.5.1. A munkavállalókkal folytatott tanácskozás 

A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köte-

les a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, 

valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az 

egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben 

történő előzetes megvitatásában. 

A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján kü-

lönösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak 

tanácskozást folytatni: 

– a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölé-

se, foglalkoztatása, tevékenysége; 

– a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása; 

– a munkavédelmi oktatás megtervezése és megszervezése. 

A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a mun-

kavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát. 

A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavé-

delmi kérdésben intézkedési jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát 

a tanácskozáson. 
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2.5.2. A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavé-

delmi bizottság, a paritásos munkavédelmi testület 

A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-

végzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk 

közül – a következők szerint – munkavédelmi képviselőt választani: 

– munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan mun-

káltatónál, ahol a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munka-

vállalók létszáma legalább ötven fő. A választás megtartásának le-

bonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége; 

– amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató 

munkáltatónál a munkavédelmi képviselő választást a munkáltatónál 

működő szakszervezet, üzemi tanács vagy ezek hiányában a munka-

vállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcso-

latos kötelezettség a munkáltatót terheli; 

– az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál 

– amennyiben nem kerül sor munkavédelmi képviselő választásra – 

a munkáltatónak a Mvt. 70. §-ban meghatározottak szerint kell a 

munkavállalókkal tanácskoznia; 

– a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavé-

delmi képviselőt választani, ha az Mvt. 54-56. §-okban meghatáro-

zott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, 

részleg vezetőjét részben vagy egészben megilletik. 

Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, 

aki legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányu-

ló jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi 

képviselő ilyen jogviszonya időtartamát feltételként nem kell figyelembe 

venni. 

A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással négy 

évre választják. A megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a 

munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi képviselők megvá-

lasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, mű-

ködési területére a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tör-

vénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira, illetve az üzemi megbízottra vo-

natkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi 

munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is. 
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Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy mun-

kahelyi munkavédelmi bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak 

létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi képviselőt megillető 

jogokat – ha azok a munkavállalók összességét érintik – a bizottság gya-

korolja. 

A bizottság tárgyalásán – a bizottság kezdeményezésére – a munkáltató 

vagy hatáskörrel rendelkező megbízottja köteles részt venni. 

Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, 

és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói 

szinten paritásos munkavédelmi testületet (a továbbiakban: testület) hoz 

létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a 

munkáltató képviselői. 

A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú ren-

des, valamint póttagjai vannak. A póttag meghatalmazás alapján helyette-

síti a rendes tagot, illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen ok mi-

atti megszűnése esetén helyére lép. 

A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a megvá-

lasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelö-

lik. A munkáltató kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szava-

zás lebonyolításának feltételeit. 

A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munka-

vállalót, továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy 

egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a 

munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő 

munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres 

munkavédelmi szolgáltatást nyújtó szakemberek meghívottként vesznek 

részt a testület munkájában. 

A testület rendes és póttagjainak megbízatása négy évre szól. 

A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői 

felváltva gyakorolják. A testület rendes és póttagjainak számában, a tagok 

megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás feltételeiben, elnök-

lési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenysé-

gével összefüggő eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a 
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munkáltató állapodnak meg. A testület működésének feltételeit a munkál-

tató biztosítja. 

A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre 

vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében: 

– rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munka-

helyi munkavédelmi helyzet és tevékenység alakulását, és az ezzel 

összefüggő lehetséges intézkedéseket; 

– megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kí-

séri annak megvalósítását; 

– állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről. 

A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi 

munkavédelmi bizottság jogállását, valamint a munkáltatónak a munka-

védelmi követelmények megvalósításáért e törvényben meghatározott fe-

lelősségét. 

A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a 

munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-

végzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket 

rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így 

különösen a szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás 

részére megadniuk. 

A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-

nyeinek érvényesüléséről, így különösen 

– a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök bizton-

ságos állapotáról; 

– az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésére tett intézkedések végrehajtásáról; 

– a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzésre történő felkészítéséről és felkészültségéről. 

A munkavédelmi képviselő meghatározott jogának gyakorlása keretében: 

– működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájéko-

zódhat az ott dolgozó munkavállalóktól; 
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– részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek ha-

tással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideért-

ve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás 

megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére 

vonatkozó döntéseket is; 

– tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést; 

– véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szüksé-

ges intézkedés megtételét; 

– részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kez-

deményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körül-

ményeinek feltárásában; 

– indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz 

fordulhat;  

– a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölhe-

ti észrevételeit. 

A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszé-

lyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a mun-

káltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, 

továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi ható-

sággal. 

Amennyiben a munkáltató a kötelezettsége keretében munkavédelmi sza-

bályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, 

úgy e szabályzat kiadásához a munkavédelmi képviselő (bizottság) egye-

tértése szükséges. 

A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a kezdeményezésére a 

munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell. 

Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspont-

jának indokait – kivéve az azonnali intézkedést követő esetben – írásban 

köteles közölni. 

A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi prog-

ram elkészítésére tehet javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott 

munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) a 
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Munka Törvénykönyvében szabályozott kollektív munkaügyi vitát kez-

deményezhet. 

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a 

munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen 

– a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munka-

idő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja 

esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka; 

– a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anya-

gi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat; 

– egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy 

éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 

8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét. 

A költségek a munkáltatót terhelik, illetve a képzés csak rendes munka-

időben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható. 

A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány 

nem érheti. 

A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására ju-

tott adatok, tények nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács 

tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munkajogi szabályoknak meg-

felelően köteles eljárni. 

A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszerve-

zeti tisztségviselőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 

azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a bizottságot, an-

nak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat 

kell érteni. 

A büntetés-végrehajtási jogviszonyban munkát végző személy nem mun-

kavállaló. 

2.5.3. Munkavédelmi Bizottság 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcso-

latos országos érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdek-

képviseleti szervezetei és a Kormány képviselőiből (a továbbiakban: tár-

gyaló csoportok) álló, az Országos Érdekegyeztető Tanács keretében, sa-

ját ügyrend szerint működő Munkavédelmi Bizottság látja el. 
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A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonsá-

gos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében 

– előzetesen véleményezi a jogszabályok és egyéb előírások, intézke-

dések tervezeteit, a beszámolókat (jelentéseket) és az időszakos 

programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló 

csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni; 

– részt vesz a munkavédelem országos programjának, annak végrehaj-

tását szolgáló éves intézkedési és ütemterveknek a kialakításában, 

értékelésében és felülvizsgálatában; 

– tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást alakít ki a tárgyaló csoportok 

által előterjesztett, továbbá az Országos Érdekegyeztető Tanács által 

hozzá utalt munkavédelmi kérdésekről; 

– ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban 

rögzítetteket meghaladó munkavédelmi követelményekről; 

– munkájáról a közvéleményt tájékoztatja; 

– javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságok 

pályázat útján történő felhasználására, továbbá saját adataival, meg-

állapításaival szükség szerint segíti a munkavédelmi információs 

rendszer működését. 

A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, admi-

nisztratív teendőket a munkavédelmi hatóság látja el. 

2.5.4. A pénzbírságok felhasználása 

A kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári előirányzat-

felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A számla javára ilyen címen 

fennálló tartozás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. 

A bírságösszeg fele nyilvános pályáztatás útján kizárólag az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, 

valamint fennmaradó része a közcélú állami munkavédelmi információs 

rendszer folyamatos működtetésére használható fel. 

2.6. Fontosabb fogalmak meghatározása 

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sé-

rült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt követke-

zik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, 

illetőleg halált okoz. 
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Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása 

közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gya-

korlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, 

amely 

– a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a 

munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszicho 

szociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve 

– a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevé-

telének a következménye. 

Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, 

a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jog-

szabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrá-

ciója vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsök-

kenés mindkét fülön. 

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás va-

lószínűségének és súlyosságának együttes hatása. 

Pszicho szociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon ha-

tások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogvi-

szony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatá-

sokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, mun-

kabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés követ-

kezhet be. 

Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely 

jön létre, vagy meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepí-

tése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy nem 

termelő célra használják. 

Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munka-

végzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjá-

tól és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munka-

vállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, 

anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb 

szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 
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Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek 

(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a 

munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet köz-

ben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével tör-

tént. 

Súlyos az a munkabaleset, amely 

– a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek be-

következésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvéle-

mény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata 

vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó káro-

sodását; 

– valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós ké-

pesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta; 

– orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

– súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja na-

gyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); 

– beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, ille-

tőleg elmezavart okozott. 

Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, ame-

lyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben hasz-

nálnak (kivéve: az egyéni védőeszköz). 

Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti lé-

tesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal össze-

függésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a 

mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni 

vállalkozó munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében 

meghatározott rendelkezései tekintetében. 

Munkahigiénés vizsgálatok: a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, 

kémiai, biológiai, ergonómiai, pszicho szociális) tényezők feltárására, 

szintjének, továbbá a végzett munkából és a munkakörnyezet hatásaiból 

adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások, va-

lamint olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a mun-

kából és a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok ke-

zelésére (csökkentésére). 
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Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző sze-

mély. 

Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott sze-

mély, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli az egés-

zséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő 

munkavállalói jogokat és érdekeket. 

Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek 

során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, mun-

kahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket ki-

elégíti, és üzemeltetését elrendeli. 

Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglal-

koztató. Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében 

átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt 

munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást 

folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag szemé-

lyesen végző egyéni vállalkozót a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében. A 

társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője. Ma-

gyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató 

az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gya-

korolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, 

akinek a területén a munkavégzés folyik. 

Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó mun-

kavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavég-

zéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk 

is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorú-

ak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, 

megváltozott munkaképességűek). 

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban, a közszolgálati, a közal-

kalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi 

alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati vi-

szonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszony-

ban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai 

képzési követelmények teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alap-

ján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-

végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a köz-
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igazgatási határozat alapján, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szer-

vek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerve-

inek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban vég-

zett munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irá-

nyított vagy jóváhagyott) társadalmi munka. 

Szervezett munkavégzésnek kell tekinteni továbbá a Mvt. 40. § (2) be-

kezdésében foglaltak alkalmazása szempontjából a munkavállalót nem 

foglalkoztató gazdasági társaság természetes személy tagjának személyes 

közreműködésével végzett munkát is.



 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

3. A munkavédelem területei 

A munkavállaló munkahelyén veszélyeknek van kitéve. Munkavédelmi 

szempontból veszélyes az a létesítmény, munkaeszköz, anyag / készít-

mény, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai 

kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a 

munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hi-

ányában károsító hatásnak lehet kitéve. 

A veszélyek potenciális hordozóit veszélyforrásoknak nevezzük.  Ve-

szélyforrás tehát a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelent-

kező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés 

hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet. 

Veszélyforrás lehet különösen: 

– a fizikai veszélyforrás, ezen belül a 

 munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, 

ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása, 

 szerkezetek egyensúlyának megbomlása, 

 csúszós felületek, 

 éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok, 

 tárgyak hőmérséklete, 

 a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelye-

zése, 

 szintkülönbség, 

 súlytalanság, 

 a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja 

és áramlása, 

 zaj, rezgés, infra- és ultrahang, 

 világítás, 

 elektromágneses sugárzás vagy tér, 

 részecskesugárzás, 

 elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség, 

 aeroszolok és porok a levegőben; 
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– a veszélyes anyag; 

– a biológiai veszélyforrás, ezen belül a 

 mikroorganizmus és anyagcsereterméke, 

 makro organizmus (növény, állat); 

– a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel. 

Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai 

vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a 

– robbanó, 

– oxidáló, 

– gyúlékony, 

– sugárzó, 

– mérgező, 

– maró, 

– ingerlő, 

– szenzibilizáló, 

– fertőző, 

– rákkeltő, 

– mutagén, 

– teratogén, 

– utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat 

retardált fejlődését is), 

– egyéb egészségkárosító 

anyag. 

3.1. Munkabiztonság 

A munkabiztonság a munkabalesetek megelőzésével foglalkozik. 

Balesetnek nevezzük az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső ha-

tást, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid 

idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egés-

zségkárosodást, illetőleg halált okoz. A baleset tehát általános fogalom. 
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Ehhez képest a munkabaleset konkrétan olyan baleset, amely a munkavál-

lalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, an-

nak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának 

mértékétől függetlenül. 

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munka-

vállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, 

anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, 

foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb 

szolgáltatás stb. igénybevétele során éri. 

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek 

(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a 

munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet köz-

ben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével tör-

tént. 

Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevé-

kenység során bármely munkáltatónál következett be. 

Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely 

– a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek be-

következésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvéle-

mény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata 

vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó káro-

sodását; 

– valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós ké-

pesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta; 

– orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; 

– súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja na-

gyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); 

– beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, ille-

tőleg elmezavart okozott. 

A Mvt. szerint annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma le-

galább ötven fő, és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltató 

összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet hoz létre, 

amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkálta-

tó képviselői. 
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1. táblázat. A munkavédelmi szakember végzettsége és munkaideje 

Létszám I. Veszélyességi 

osztály 

II. Veszélyességi 

osztály 

III. Veszélyességi 

osztály 

1-9 fő 

1 fő 2 óra/hét, 

nem kötelező a 

munkavédelmi 

végzettség 

1 fő 1 óra/hét, 

nem kötelező a 

munkavédelmi 

végzettség 

1 fő 1óra/hét, nem 

kötelező a mun-

kavédelmi vég-

zettség 

10-49 fő 

1 fő 2 óra/nap, 

kf. mv.* végzett-

ség 

1 fő 1 óra/nap, 

nem kell végzett-

ség 

1 fő 1óra/nap, 

nem kell végzett-

ség 

50-500 

fő 

1 fő 4 óra/nap, 

kf. mv. végzett-

ség 

1 fő 1 óra/nap, kf. 

mv. végzettség 

1 fő 1 óra/nap, kf. 

mv. végzettség 

* kf.mv.: középfokú munkavédelmi 

A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munka-

vállalót, továbbá munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy 

egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult munkairányítót, illetve a 

munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő 

munkavédelmi szakembert) kijelölni. 

A munkavédelmi szakember csak munkavédelmi szakképesítéssel rendel-

kező személy lehet, aki  munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített 

tevékenységet végezhet. Ilyen pl.: súlyos munkabaleset kivizsgálása, ve-

szélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzembe he-

lyezése előtti vizsgálata, stb. Munkaideje és végzettsége a létszámtól és a 

munkahely veszélyességi osztályától függ (1. táblázat). 

3.2. Munkaegészségügy 

A munkaegészségügy a foglalkozási megbetegedésekkel, azaz a munka-

végzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és 
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idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kiala-

kuló idült egészségkárosodásokkal foglalkozik, amelyek 

– a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a 

munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszicho 

szociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve 

– a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevé-

telének a következménye. 

A munkaegészségügyi tevékenység két részterülete: a foglalkozás-

egészségügy és a munkahigiéne. 

3.2.1. Foglalkozás-egészségügy 

Feladata a munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta és a munkavégzésből 

származó megterhelések, illetőleg igénybevétel vizsgálata és befolyásolá-

sa, továbbá a munkát végző személyek munkaköri egészségi alkalmassá-

gának megállapítása, ellenőrzése és elősegítése révén a munkát végző 

személy egészségének megóvása. Ezen belül: 

– a munkahigiéne által feltárt adatok ismeretében elemezze az egyes 

munkakörnyezeti kóroki tényezők emberre kifejtett hatását, az em-

ber válaszreakcióját, feltárja ez utóbbiakra jellemző paramétereket; 

– kidolgozza a foglalkozási megbetegedések korai felismerésére al-

kalmas eljárásokat; 

– meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos összes 

megterhelését; 

– a munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhető-

ségét, hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára 

való egészségi alkalmasságát, és meghatározza a foglalkoztathatóság 

feltételeit; 

– a munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében meghatározza 

az alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát; 

– a munkavállalót a munkakör ellátására alkalmasnak vagy alkalmat-

lannak minősítse, továbbá meghatározza, hogy milyen munkakör-

nyezetben, mely feltételek mellett alkalmas munkavégzésre; 

– fokozott figyelmet fordítson a fiatalkorúak, a nők, a terhes nők, a 

szoptatós anyák, az időskorúak, az idült betegek, a fogyatékosok 

egészségi állapotának ellenőrzésére munkavégzésük során; 
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– a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitá-

cióját kezdeményezze, illetőleg abban részt vegyen. 

3.2.2. Munkahigiéné 

Feladata a munkakörnyezetből származó egészségkárosító veszélyek és 

kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és kezelése. Ennek kereté-

ben: 

– kidolgozza az egészséget nem károsító munkahelyi higiénés határér-

tékeket; 

– kidolgozza, alkalmazza a munkakörnyezeti kóroki tényezők kimuta-

tásának módszereit, a munkakörnyezeti monitorozás rendszerét; 

– a technológia fejlesztési, illetőleg a munkahely tervezési szakaszá-

ban megállapítsa a várható egészségkárosító kockázatokat; 

– a munkakörnyezet, a technológia, a tevékenységhez alkalmazott 

anyagok, készítmények ismeretében meghatározza az egészségkáro-

sító kockázatokat, azokat minőségileg és mennyiségileg jellemezze; 

– a kockázatot a mért értékeknek, adatoknak a határértékekkel, szab-

ványokkal való összevetését követően határozza meg; 

– kidolgozza a megelőzés stratégiáját; 

– szolgálatai útján hatósági felügyeletet lásson el a munkahigiéne cél-

jának megvalósítása érdekében. 

3.3. Ergonómia 

Az ergonómia a vállalat gazdaságtanból a mérnöki tudományokba át-

származtatott fogalom és gyakorlat, amely a munkahatékonyság kérdései-

vel foglalkozik, elméleti és mérnöki szempontból egyaránt. Számos rész-

területének közös nevezője, hogy „testreszabott”, „kézre álló” módon ter-

vezi és valósítja meg a munkavégzést. 

Az ergonómia (angolul: ergonomics, magyarul kb. testreszabás) összefog-

laló fogalom, amely tudományos megalapozottsággal vizsgálja a terme-

lésben részt vevő emberi tényezőket, az ember, a munkaeszköz, a gép és a 

környezet kölcsönhatásait. (Görög eredetű szó: ergo = munka, nomosz = 

törvény.) Az ergonómia magában foglalja az emberrel foglalkozó vizsgá-

latokat, a biztonságtechnikát, a munkalélektant és élettant, a munkaszer-

vezést és a munkaszociológiát olyan szempontból, amely szemléletet és 

módszert nyújt a tervszerűen és tudományosan megalapozott ember cent-
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rikus termelés kialakításához. A mai értelemben ez a műszaki tudomá-

nyokkal és az emberrel foglalkozó vizsgálódás az 1949-ben alapított An-

gol Ergonómiai Társaság tevékenysége révén vált széleskörűen ismertté 

és nemzetközileg alkalmazottá. A 17230 sz. Magyar Műszaki Irányelvek 

szerint: „Az ergonómia elvek, modellek és módszerek alkalmazása az 

ember-gép-környezet rendszer kialakításában és fejlesztésében, azzal a 

céllal, hogy növelje a rendszer működésének hatékonyságát és/vagy 

csökkentse a dolgozó ember igénybevételét.” 

Az ergonómia lényegesebb elemei 

– fizikai munkavégzés (erőkifejtés, napi ritmusok, munkateljesítmény, 

energiaforgalom);  

– klímahatások;  

– érzékszervi hatások (látás, megvilágítás);  

– zajhatás a teljesítményre (vibráció);  

– az ember és a gép közötti információcsere (jelzőelemek, kezelőele-

mek, kezelőpultok és a munkahelyek kialakítása);  

– az igénybevétel és a megterhelés (fáradtság, unalom, pszichés terhe-

lés). 

Ergonómiáról a munkaszervezésen túl – mérnöki értelemben – számos 

speciális szakterületen beszélhetünk. Ezek közé tartozik az antropometria 

és a biomechanika, amely céljául tűzi ki az ember fizikai paramétereinek 

pontos feltérképezését annak érdekében, hogy a mérnöki tudományok 

testreszabott termékeket tervezzenek, illetve a mérnöki produktumok lép-

téke az ember antropológiájához igazodhasson.  

A munkahelyi ergonómia a munkahelyek ergonomikus kialakítására fó-

kuszál, amely csökkenti a munkavégzés közben megélt kényelmetlensé-

geket, és ennek révén fokozza a munkahatékonyságot. Fontos elemei e te-

vékenységnek a munkahelyi környezet megfelelő kialakítása, a munka-

eszközök testhezálló kialakítása és a munkafolyamatok emberi léptékű 

szervezése, beleértve a munkalélektan szempontjait is.  

Az intelligens termékek ergonómiája a virtuális valóságok és másféle di-

gitális felhasználói felületek ésszerű kialakítására fókuszál. Ennek kereté-

ben az ember kognitív viselkedéséhez legjobban illő struktúrát igyekszik 
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kialakítani a digitális felhasználói felületeken, pl. a menürendszerek logi-

kus felépítésével és a navigáció megkönnyítésével.  

A közlekedés ergonómia a közlekedésbiztonság fokozását tűzi ki célul. 

Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint pl. a csúszásveszély, a gyermekekre 

figyelés és a helyes vezetési stílusról, vagy mennyit érdemes pihenni egy 

hosszú autóút során.  

A speciális felhasználói rétegekkel foglalkozó ergonómiai tanulmányok a 

testi vagy érzékszervi, ritkábban az értelmi fogyatékkal élők mindennapi 

élete során használt eszközök ergonómiáját kutatják. Ennek keretében 

„felhasználóbarát” módon tervezik a tárgyakat, közlekedési és kényelmi 

eszközöket. 

Az ergonómia fő célja, hogy az emberi igények kielégítése mellett növelje 

a hatékonyságot és a megbízhatóságot. Meghatározó szerephez jut a kör-

nyezet kialakításában és a termelési rendszerek optimalizálásában. 

Antropometria 

Emberméréstan, az emberi testen tudományos pontosságú mérésekkel 

foglalkozó tudományág. A munkahely antropometriai kialakításánál ezen 

tudományág ismereteit használják fel. 

A test nyugalmi és mozgásméreteit a csontok hossza, az izom és a szövet-

rétegek ereje, valamint az ízületek alakja és működése határozza meg. A 

munkahelyek kialakításához a legfontosabb testrészek méretének és a kéz 

és láb mozgási tér méretének ismerete szükséges. 

Színhatás: A helyiségek kialakításában fontos szerepe van a színeknek. 

Helyesen megválasztott színekkel fokozhatók a térarányok, a dolgozók 

figyelem-koncentrációja, teljesítménye, kedélyállapota, biztonsága 

A színek feladatai: 

– rendteremtő-szervező feladat: a munkahelyi rend megvalósításához 

szükséges helyek, helyiségek jelölése (tároló helyek, tartózkodó he-

lyek, dohányzó helyek, stb.) 

– tájékoztatást, tájékozódást segítő feladat: közlekedési útvonalak ki-

jelölése, csővezetékek megjelölése (ez szabványban előírt: levegő, 

gáz, víz, stb.) 
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– biztonsági feladat: a biztonsággal összefüggően alkalmazható színe-

ket szabvány írja elő, ugyanannak a színnek minden munkahelyen 

ugyanazt kell jelölnie, pl.: piros: tiltás; kék: utasítás; sárga-fekete: 

veszély; zöld: biztonsági felvilágosítás; 

A megfelelő szín kedvező lelki és élettani hatást gyakorol a dolgozóra. 

A színek hatását a színdinamika tudományág vizsgálja. 

Monotónia (egyhangúság a munkavégzésben): ugyanannak a munkamű-

veletnek a végzése heteken, hónapokon keresztül, a dolgozó fizikai és 

idegrendszeri kifáradását, balesetveszélyt okozhat. Védekezés: rotálással, 

rendszeres szünet és testmozgás beiktatásával lehetséges. 

Olyan munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket és technológiát kell al-

kalmazni: 

– amelyek kezelése, üzemeltetése biztonságos (ne legyen baleset sem 

rendkívüli helyzet, sem szakszerűtlen beavatkozás esetén); 

– amelyeknél az egészség- és környezetvédelem megvalósul ( mente-

sek az egészséget károsító emissziótól, zajtól; környezetbarát termé-

kek); 

– amelyek kialakításánál figyelembe vették az ergonómiai szempon-

tokat (antropometria; termék-ergonómia; könnyű használat; kényel-

mes; megfelelő méretűek, súlyúak; a kezelési mód és az üzemállapot 

egyértelműen jelezve van; mellékelték a kezelési használati útmuta-

tót; a műszerek a szem éleslátási tartományában helyezkednek el; 

leolvasási távolság 35-50 cm; jól látható, könnyen olvasható felirat-

ok; 

– belátható terület: kb. 1900 cm
2
, ebből a középső kb. 300 cm

2
 az éles-

látás területe; 

Az emberek hozzászoktak, hogy egy eszközt meghatározott módon al-

kalmazzanak, és ezt külön oktatás nélkül is képesek legyenek megérteni, 

üzemeltetni. 

Ha egy eszköz ugyanúgy működik minden berendezésen, akkor kisebb a 

tévedés, ezáltal a baleset valószínűsége, hiszen a személyzet ismeri a ve-

szélyforrásokat. 
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Már a munkaeszközök, gépek, berendezések és technológia tervezésénél 

figyelembe kell venni az ergonómiai szempontokat. 

Néhány szokásos, várható sablon, melyeket célszerű alkalmazni a bizton-

ságosság érdekében: 

– a folyadékok szabályozására szolgáló karok zárása egyezzen meg az 

óramutató járásával; 

– bizonyos színek kapcsolata a közlekedéshez; 

 szabványos színek: vörös: veszély; sárga: óvatosság; zöld: nor-

mális (szabad) állapot; 

 nem szabad kombinálni a könnyen összetéveszthető színeket 

(pl.: vörös – narancs, bíbor – kék, stb.); 

– a járművek a kormánymozdulattal egyező irányba mozduljanak el; 

– villamos berendezéseknél az áram bekapcsolása és növelése az óra-

mutató járásával megegyezően törtéjen, ill. függőleges mozgatású 

kapcsolóknál ez a „felfelé” irány legyen. 

A fizikai munka szervezésénél elsődleges jelentősége van a következő 

két feladatnak: 

– a különböző munkák nehézségi fokának felmérése; 

– olyan munkafeltételek megteremtése, amelyek biztosítják, hogy a 

munkavégzés a lehető legkisebb igénybevétellel járjon. 

A fizikai munkánál (izommunka) a testi adottságok határt szabnak az 

egyén munkaerejének. A munkák nehézségi foka indokolja a munkaerő 

különböző megítélését: férfi, nő, idős, stb. 

A munkaerő és a munkakör összehangolása ("megfelelő embert a megfe-

lelő helyre"). 

A fizikai izommunka három típusa különböztethető meg: 

– statikus izommunka 

– dinamikus izommunka 

– egyoldalúan dinamikus izommunka 

Statikus izommunka: sajátos emberi munkavégzési forma. Az izmoknak 

az a megterhelése, amikor azok mozgás nélkül, tartósan egyirányú igény-
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bevételnek vannak kitéve, vagyis huzamosabb időn keresztül megfeszített 

állapotban vannak. A megfeszülő, mozdulatlan, vagy csak lassú elmozdu-

lást végző izomkötegek leszorítják a köztük levő vérereket, ezáltal csök-

ken a munkát végző izmok vérkeringése. Ugyanakkor ezekben az izmok-

ban az erőkifejtés hatására fokozott anyagcsere megy végbe és sok, fára-

dást előidéző bomlástermék keletkezik, melynek eltávolítása ugyancsak 

gátolt. Oxigénhiányos állapot léphet fel, a következmény görcs is lehet. 

A kifáradás mértéke függ az erőkifejtés mértékétől és az időtartamtól. 

A statikus igénybevétel csökkentésének néhány lehetséges munkaszerve-

zési alapelve: 

– kedvező testhelyzet biztosítása; 

– a megkövetelt erőkifejtés ne legyen több, mint a maximálisan telje-

síthető erőkifejtés max. 30 %-a; 

– a maximális erőkifejtés függ az iránytól is. Az erőkifejtés vagy a test 

hossztengelyére, vagy a vállizületekre irányuljon. 

– két kéz egyidejű munkájának lehetővé tétele; 

– karok megtámasztása; 

– műveletek gyakori váltogatása / nem szabad szétválasztani a statikus 

és dinamikus műveleteket; 

– rövid szünetek gyakori beiktatása. 

Dinamikus izommunka: mozgással, az izmok váltakozó megfeszülésé-

vel és elernyedésével járó tevékenység, a mechanikai értelembe vett mun-

ka. Sokkal előnyösebb, mint a statikus munkavégzés, mert az izmok moz-

gása miatt előnyösebb a vércsere. 

Egyoldalú dinamikus izommunka: bár az igénybe vétel dinamikus, 

azonban ez csak egy, vagy két izomcsoportot érint, és többször ismétlődő 

ciklusban történik. Helyi kifáradás léphet fel az egyes izmoknál. 

A munka – ember viszony harmonikusabbá tétele érdekében a következő 

kritériumok felállítására, illetve kérdések megválaszolására van szükség: 

Elvégezhetőség: A munka akkor nem hajtható végre, ha a követelmények 

az adott munkára vállalkozó ember képességeit meghaladják, vagy a dol-

gozó nincs olyan állapotban, hogy a munkát el tudja végezni.  
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Elviselhetőség: A munka akkor „elviselhető”, ha az az egészség károso-

dásának veszélye nélkül, huzamos ideig, többször is megismételve végre-

hajtható. Az ember teljesítőképessége a munkavégzés időtartamától füg-

gően változik, ezek a határok objektíven meghatározhatók. 

Elfogadhatóság: Dolgozói véleményformálás. Ösztönző elemeket kell 

alkalmazni, megfelelő munkakörülményeket kell teremteni, hogy az adott 

munka a dolgozó számára is elfogadható legyen. Szubjektív megítélés, 

mely függ a társadalmi fejlődés állapotától, gazdasági helyzettől, az egyén 

körülményeitől, beállítottságától. 

Elégedettség: A munkának az egyéni szubjektív megítélése. Elsősorban 

az a cél, hogy a munka mindenekelőtt elvégezhető és elviselhető legyen, 

de törekedni kell arra, hogy a munka elfogadható és elégedettséget kiváltó 

is legyen a dolgozó számára. 

Az emberi munkavégzés hatékonysága a munkaidő függvényében: 

I. szakasz: a munka megkezdése, beleszokás szakasza. 

Hossza függ a munkafeladat bonyolultságától, a személy gyakorlatától, a 

használati eszközök kezelhetőségétől, a személy alkalmasságától, pihent-

ségétől. Cél, hogy ez a szakasz minél rövidebb legyen. 

II. szakasz: az egyenletes hatékonyság, teljesítés szakasza. Hossza függ a 

munka bonyolultságától, a személy gyakorlatától, a használati eszközök 

kezelhetőségétől,  a munkahely és körülmények milyenségétől, a személy 

alkalmasságától. Cél, hogy ez a szakasz minél jobban kitöltse a munka-

időt. Ez elérhető a személyzet optimális időszakonkénti pihentetésével, 

mely az igénybevételtől függően lehet aktív (torna), ill. passzív, valamint 

az optimális kialakítású munkaeszközök és munkakörülmények biztosítá-

sával. 

III. szakasz: a fizikai-pszichikai elfáradás, kimerülés szakasza. 

Az elfáradás és regenerálódás minden élő szervezetre jellemző, ismétlődő 

jelenség. Az elfáradás a teljesítőképesség elvesztését jelenti, csökken a 

teljesítmény-kínálat. Ennek megszüntetésére szolgál a pihenés. A kifára-

dás a regeneráció előfeltétele – ebből következik, hogy előre pihenni nem 

lehet, a pihenést mindig bizonyos munkaszakaszok után kell beiktatni. 
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A műszak végén fellépő elfáradás - az igénybevételi és regenerálódási 

szakaszok közötti váltakozás fennállása mellett – az igénybevétel mérté-

kétől, valamint az igénybevételi és regenerációs időszakok nagyságától és 

gyakoriságától függ. 

A fizikai munka szervezésénél célszerű figyelembe venni az ember telje-

sítmény-diszpozíciójának napi ritmusát is. 

Az emberi teljesítmény-diszpozíció az adott nap előrehaladásával válto-

zik. A délelőtti órák maximális teljesítményét a déli órákban csökkenés 

követi, majd a délutáni órákban újabb maximum áll be. Ettől kezdve 

azonban a teljesítmény-diszpozíció folyamatosan csökken, és a minimum-

ra süllyed éjjel 3 óra körül.  

Mindebből következik, hogy az állandó éjjeli műszakok rendkívül előny-

telenek. Igaz ugyan, hogy megszokással csökkenthető a teljesítmény-

diszpozíció érzékelt ritmikus ingadozása, teljesen azonban mégsem kü-

szöbölhető ki. Ha az embert alacsony teljesítési periódusában egyenletes 

teljesítményre kényszerítik, akkor a selejt, valamint a baleset veszélye el-

lentétes irányú, időhöz kötött munka esetén megnő. 

Ergonómiai kóroki tényezők okozta megbetegedések 

Az ergonómiai kóroki tényező hatása a fáradási jelenségekben nyilvánul 

meg, elsősorban a musculoskeletalis rendszert (izomfáradás) és a közpon-

ti idegrendszert (pszichés fáradás) érinti. 

A gerinc épsége érdekében kerülni kell az állandó, egy helyben való ál-

lást. A lumbágós fájdalmat hirtelen rossz mozdulat, ugrás, lépés, fordulás, 

nehéz tárgy felemelése válthatja ki. 

A porckorong tokja – külső rostos gyűrűje – túlzott terhelés következté-

ben körülírt helyen kilazulhat, és az elvékonyodott tokot maga előtt 

nyomva, a belső zselés állomány – az elvékonyodottakkal együtt –, ezen a 

szakaszon betüremkedhetik a gerincvelő üregébe (porckorongsérv) fáj-

dalmak, érzés- és mozgáskiesések keletkeznek Tilos előrehajlott helyzet-

ben nehéz terhet emelni. Célszerű térdben meghajlított testhelyzetben, 

mindkét oldalon megfogva, egyenes gerincoszloppal emelni a terhet. 

Ülő munkahelyek: 

– az ülőmunka jellegzetes testhelyzetben történik; 
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– az izmok statikus túlterhelése fájdalmas izomcsomók kialakulását 

idézheti elő; 

– a gerinc érintettségének megelőzése szempontjából fontos, hogy an-

nak élettani görbületei az ülőmunka során is biztosítva legyenek, 

ezen belül is legfontosabb az ágyéki gerincszakasz anatómiai pozí-

ciójának fenntartása. 

Ízületi elfajulás megelőzése érdekében, olyan foglalkozási ágakban, ahol 

csak egy végtag van kitéve állandó és rendszeres megterhelésnek, kívána-

tos az egész test izomzatát igénybe vevő lazító tornát beiktatni a napi 

munka közé. 

A központi idegrendszerre gyakorolt hatás és annak következményei: 

A jelentős pszichés terheléssel járó munkavégzésből származó fokozott 

igénybevétel következményeként túlfáradás, kimerülés léphet fel, mono-

tónia, vagy a telítődés állapota alakul ki, neurotikus panaszok jelennek 

meg. Tartósan fokozott igénybevétel neurosis kialakulásához vezethet, 

közöttük szorongásos, enyhe affektív és szomatoform megjelenési formák 

(pszichoszomatikus megbetegedések is) egyaránt előfordulhatnak.
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4. Munkakörnyezeti hatások 

4.1. Világítás 

4.1.1. Világítástechnikai alapfogalmak 

A világítási célok megvalósításához elsődleges fényforrásokat, vagyis 

olyan felületeket vagy testeket alkalmaznak, amelyek energiaátalakulás 

eredményeként látható sugárzást bocsátanak ki. 

Természetes elsődleges fényforrás esetén természetes világításról, mester-

séges elsődleges fényforrás esetén mesterséges világításról beszélünk.  

Természetes világítás  

A meghatározott, illetve ismert fénysűrűség-eloszlású égboltról sugárzott 

szórt fény. 

Mesterséges világítás  

Néhány kivételtől eltekintve villamos lámpa szolgáltatja a fényt. 

4.1.2. Helyiségek természetes világítása  

Az égboltról sugárzott szórt fény egy helyiségbe (zárt térbe): 

– közvetlen természetes világítás esetén a helyiség határoló szerkeze-

tében létesített átlátszó vagy áttetsző felületen juthat át; 

– közvetett természetes világítás esetén a közvetlen természetes világí-

tású helyiségből áttetsző vagy átlátszó felületen juthat át. 

Magyarország területén az év 8760 órájából 5000 órára tehető a világos 

órák száma, de ezen belül csupán 3600 órán át tekinthető biztosítottnak a 

vonatkoztatási alapként megállapított 5000 lx megvilágítási érték. Ez azt 

jelenti, hogy a többi órában a természetes világítást kiegészítő, illetve pót-

ló – azzal összehangolt – mesterséges világításra van szükség. 

A világítási mód jelentősen befolyásolja az egyenletességet. 

A fényátbocsátó felület elhelyezése alapján háromféle világítási módot 

különböztetünk meg: 

– felső világítást, amikor a fény a mennyezeten elhelyezett felülvilágí-

tókon vagy tetőablakokon (fekvő, álló), vagy a szomszédos hajók 
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magassági különbségét áthidaló falakban levő ablakokon át jut a he-

lyiségbe. A felülvilágítókkal kialakított felső világítás előnyösebb, 

mint az oldalvilágítás, bár lényeges szerepe van a távolságnak. 

– oldalvilágítást, amikor a fény az oldalfalakban elhelyezett ablakokon 

keresztül jut a helyiségbe. Oldalvilágításnál a megvilágítást jórészt 

az ablak felső felülete adja, ezért annak felső éle és a mennyezet kö-

zötti távolság legfeljebb 0,4 m lehet, de a helyiség belmagassága 

1/7-énél nagyobb nem lehet. 

 

1. ábra. Világítási megoldások 

– kombinált világítást, ami a felső és oldalvilágítás együttes alkalma-

zása.  

Az oldal- és a kombinált világításra mutat be példát a 1. ábra. 

A helyiség (a hatássík) adott pontjára a fény egyrészt közvetlenül az ég-

boltról, másrészt a környező külső és belső felületekről visszaverés útján 

jut, vagyis a megvilágítás három részből tevődik össze: 

E = Ed + Er1 + Er2 

ahol : 

Ed – a közvetlen (direkt) úton, 

Er1 – a külső felületekről visszaveréssel,  

Er2 – a belső felületekről visszaveréssel, 

a hatássíkra jutó fény által okozott megvilágítás. 
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Mivel E értéke a külső fényviszonyoktól függ, a belső megvilágítás jósá-

gát csak viszonyítással (ún. viszony-meghatározással) célszerű megadni. 

Ez a jellemző a nappali világossági tényező: 

%100

k

b

E

E
e   

ami az ismert vagy feltételezett fénysűrűség-eloszlású égbolt által közvet-

lenül és közvetve a helyiség hatássíkjának adott pontjában (Eb) és az 

ugyanezen szabad égbolt alatti vízszintes síkban létesített (Ek) megvilágí-

tásnak az aránya, feltéve, hogy közvetlen napfény egyik síkot sem éri.  

A jó árnyékhatás céljából a munkahelyet úgy kell elrendezni, hogy a köz-

vetlen napsugárzás okozta vetett árnyék ne legyen zavaró, illetve ez az ár-

nyék feloldható (enyhíthető) a falak visszaverésének növelésével, füg-

göny alkalmazásával vagy fényt szóró üvegezéssel.  

Káprázást okozhat a helytelen tájolás, a munkahely helytelen elrendezése 

vagy az előttünk levő tárgyak fényes felületen jelentkező tükörképe. Az 

árnyékosságot csökkentő intézkedések általában a káprázást is csökkentik.  

A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben általában biztosí-

tani kell a közvetlen természetes világítást. Ehhez a világítást biztosító fe-

lület és a helyiség-terület arányának legalább 1/8-nak kell lennie.  

A helyiség természetes világítása akkor tekinthető közvetlennek, ha a be-

világító nyílással szemben levő (fal-) felület közelebb van, mint a nyílás 

záradék-magasságának 2,5-szerese. Ha ez az arányszám 2,5 és 4 között 

van, a helyiség világítása közvetett és ekkor a világítást biztosító felület 

nem lehet kisebb a helyiség alapterületének 1/3 részénél. 

4.1.3. Helyiségek mesterséges világítása  

A sötétség beállta után, illetve alatt, vagy elégtelen nappali világítás ese-

tén biztosítja a megfelelő látási viszonyokat. A mesterséges világítás ak-

kor jó, ha a munkahelyet a természetes világításhoz hasonlóan világítja 

meg. Ez az igény több – néha csak kölcsönös engedményekkel összee-

gyeztethető – követelmény vizsgálatát teszi szükségessé.  

Munkavédelmi vagy egyéb üzemi szempontok alapján a különböző elő-

írások részletesen tartalmazzák, hogy mikor kell az üzemi világítás mel-

lett tartalékvilágításról is gondoskodni. Azt, hogy a kívánt biztonsághoz a 
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tartalékvilágítást hogyan kell létesíteni, a villamos berendezések létesíté-

si-biztonsági szabályzata tartalmazza. 

A mesterséges világítás rendeltetése szerint lehet:  

Üzemi világítás, amely a sötétség beállta után, illetve alatt vagy elégtelen 

nappali világítás esetén biztosítja a megfelelő látási viszonyokat. 

Általános világítás, amikor a megadott teret egyes részeinek különleges 

követelményeire való tekintet nélkül világítjuk meg. 

Rendszere szerint: 

– általános világítás, amikor a megadott teret  egyes részeinek kü-

lönleges követelményeire  való tekintet nélkül világítjuk meg; 

– a helyi világítás az általános világítást kiegészítő világítás a munka-

hely megvilágításának növelésére; 

– az állandó kiegészítő (belsőtéri) világítás az önmagában nem kielé-

gítő vagy hátrányos természetes világítást egészíti ki. 

Tartalékvilágítás az üzemi világítás üzemzavara esetén az üzemi világí-

tást bizonyos mértékig pótolja. 

Fajtái: 

– a szükségvilágítás, amely az üzemi világítás meghibásodása vagy 

szükségszerű korlátozása esetén a helyiség rendeltetésének megfele-

lő tevékenység folytatását – általában korlátozott ideig, esetleg 

csökkent mértékben -lehetővé teszi 

– a biztonsági világítás (vészvilágítás) a kijárati utak megvilágításával 

lehetővé teszi a helyiség veszélytelen (biztonságos) elhagyását 

– az irányfény (kijáratmutató világítás) a kijárati utat, illetve az ajtót 

jelző világítótest, amely az útvonalat nem világítja meg. 

4.1.4. Fényforrások, lámpatestek 

Néhány kivételtől eltekintve villamos lámpa szolgáltatja a fényt. 

A lámpák három csoportba sorolhatók:  
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– az izzólámpa: olyan sugárzó, amelyben izzítható anyagot (fém, 

szén) villamos árammal megfelelő hőmérsékletre hevítve a hősugár-

záson kívül látható sugárzást is előállíthatunk.  

– a kisülő lámpa: gázban, fémgőzben vagy gázok és fémgőzök keve-

rékében létesített kisülés hatására sugároz (pl. higany- és nátrium-

lámpa, fénycső, ívlámpa stb.)  

– különleges lámpák: vagy különleges célra (pl. jelzőlámpa, fényképé-

szeti lámpa stb.), vagy különleges kialakítással (pl. szoffita-lámpa, 

wolframszalag-lámpa stb.), illetve egyéb meggondolás alapján ké-

szülnek.  

A fényforrásokat (lámpákat) osztályozzuk abból a szempontból is, hogy 

lineáris méretük (l1, l2, ... ln) hogyan aránylik a fényforrás és az érzékelő 

közötti távolsághoz, a világítási távolsághoz (lv): 

– pontszerű fényforrás esetén a lineáris méretek olyan kicsinyek  lv -

hez képest, hogy azok a számítások során elhanyagolhatók; (általá-

ban : lmax = lv /5); 

– vonalszerű fényforrás esetén van egy olyan, a többinél lényegesen 

nagyobb lineáris méret, amely miatt az előző elhanyagolás nem en-

gedhető meg, illetve korrekció szükséges; 

– felületi fényforrás esetén két olyan méret van, amelyek nem elha-

nyagolhatók, illetve korrekció szükséges. 

Azt a hatássíkot, amelyen általában a munkát végzik, munkasíknak ne-

vezzük, ez belsőtéri világítás esetén a padló szintje felett 0,85 m magas-

ságban fekvő és a helyiség oldalfalai által határolt vízszintes síkot jelenti. 

A fényforrásokat, lámpatesteket, a felhasználható egyéb anyagokat és 

gyártmányokat a világítási, az egészségügyi, az esztétikai, a karbantartha-

tósági és a gazdaságossági követelmények alapján kell kiválasztani.  

A megvilágítás erőssége 

A munkasíkon megkívánt világítás erősségét, melyet luxban mérnek, 

szabvány határozza meg.  

A szabvány, munkatevékenységenként meghatározza a szükséges megvi-

lágítás erősségét. 
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A világítási igények megkövetelik, hogy a megvilágított felületen (térben) 

ne legyenek a tárgyak jó felismerhetőségét zavaró egyenlőtlenségek. 

Számszerűen ezt a hatás-sík legkisebb (Emin) és átlagos (Eátl) megvilágítá-

sának az arányával, a térbeli egyenletességgel fejezzük ki:  

átl
E

E
min

  

A világítás időbeli változása is zavaró lehet, ha az nem kellő fokozatos-

sággal megy végbe. Mivel ez elsősorban lámpáknál fordul elő, a világítási 

hálózat lökésszerű feszültségváltozásai által okozott világítási egyenlőt-

lenséget a legkisebbre kell csökkenteni. 

Időbeli egyenletesség  

A világítási hálózatot úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a feszültség-

ingadozás izzólámpás és fénycsöves világítás esetén 1%-nál, higanylám-

pás világításnál 2%-nál nem lehet nagyobb. Ezt lehetővé tehetjük a villa-

mos gépek hálózatától való elkülönítéssel és a vezetékek megfelelő mére-

tezésével. 

Stroboszkóp hatás 

Az 50 Hz-es hálózati áram esetén a feszültség százszor vesz fel nulla ér-

téket, így a kisülő lámpák fényárama – a működési elvükből következően 

– ugyan ennyiszer jelentősen csökken. Ha ennek a szabályos ingadozás-

nak a szögsebessége megegyezik a forgó alkatrész szögsebességével, ak-

kor azt mindig azonos helyzetben, tehát állni látjuk.  

A stroboszkóp hatás kiküszöbölése, illetve csökkentése érdekében a kisü-

lő lámpákat váltakozva eltérő (vagy eltolt) fázisra kell kapcsolni. Ahol 

láthatóan forgó alkatrészek vannak üzemben, a kisülő lámpákat a világító-

testeken belül is így kell kapcsolni. Elfogadott megoldás a kisülő lámpák 

és izzólámpák együttes alkalmazása is. 

Káprázás mentesség 

A káprázás elkerülésére a fényforrások és világítótestek látható fénysűrű-

sége:  

– munkatermekben a vízszintes látósíktól mért 30°- on belül,  

– iskola- és egyéb előadótermekben 45°-on belül, 
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– rendszeresen a vízszintesnél magasabb irányba való nézésnél a né-

zési iránytól számított 30°-os szögön belül általában nem lehet 

4000 cd/m
2
-nél nagyobb. 

A munkahelyi lámpatesteket és más, szem-közelben alkalmazott lámpa-

testeket ernyőzni kell.  

Színhatás  

A különböző színárnyalatú fényforrások csak akkor alkalmazhatók együtt, 

ha a munkasíkon nem keletkeznek különböző színű félárnyékok, illetve 

nem okoznak kedvezőtlen lélektani hatást. A különböző színek különböző 

érzetet keltenek az emberben. Ezt a jelenséget a színhőmérséklet fogal-

mával jellemezzük. Ez vonatkoztatható egyrészt a különböző fényforrás-

okra, másrészt a munkakörnyezetben alkalmazott felületek színeire. A 2. 

ábra a színhőmérséklet és a fényerősség függvényében ábrázolja a szín-

hőmérséklet jellemző tartományait, valamint az izzólámpák és fénycsövek 

teljesítmény szerinti elhelyezkedését a rendszerben. 

A bevonalkázott tartomány az ember számára elfogadható színhőmérsék-

letek és fényerősségi értékek kellemesnek mondható értékpárjait jelentik.  

 

2. ábra. Színhőmérsékletek 
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Az M - mel jelölt színhőmérsékleteket meleg- , a H -val jelölteket hideg-

nek nevezzük. A kettő között egy átmeneti tartomány található, amelyet 

semlegesnek nevezünk és S -sel jelölünk. 

A fényforrások szempontjából látható, hogy az izzólámpák színhőmérsék-

lete – még a magasabb teljesítményűeknél is – inkább a meleg színek felé 

esnek, míg a fénycsövek szélesebb tartományt foghatnak át típusuktól 

függően. 

Egészségügyi követelmények  

Csak olyan fényforrás alkalmazható, amelynek üzeme az egészségre ár-

talmatlan, vagyis – napi 8 órás időtartamot feltételezve – nem lépnek fel 

káros sugárzás-adagok (dózisok), nem keletkeznek és jutnak a légzési zó-

nába mérgező hatású gázok, gőzök, illetve nincs szükség egyéni védőesz-

közök használatára.  

Esztétikai szempontok  

Üzemi helyiségekben általában a gazdaságosság alapján döntik el, hogy a 

kivitelt milyen mértékben befolyásolják az esztétikai szempontok. Elsőd-

leges, hogy a környezetbe illeszkedés nem mehet a világítási igények ro-

vására. 

Karbantarthatóság és karbantartás  

A világítási igények huzamos időn át való üzembiztos kielégítéséhez 

szükség van a karbantartásra alkalmas kivitelre (hozzáférhetőség stb.) és a 

karbantartás rendszeres elvégzésére, ami terjedjen ki a csökkent fényára-

mú és meghibásodott fényforrások cseréjére, a világítótestek tisztítására, a 

határoló felületek tisztítására és felújítására. Erős szennyezésnek kitett he-

lyeken legalább negyedévenként, egyéb helyeken legalább félévenként 

kell elvégezni a tisztítást. Célszerű a megvilágítás időszakos műszeres el-

lenőrzése. 

Gazdaságosság 

A világítási berendezések gazdaságossági értékelésekor figyelembe kell 

venni a létesítési és üzemeltetési költségeket, a munka termelékenységére 

és minőségére, valamint a személy- és vagyonvédelemre gyakorolt hatá-

sát is. 
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4.2. Klíma 

A klímamérés eszköze és metodikája zárttéri és szabadtéri munkahelye-

ken megegyezik. A munkahelyek klímájának mérését a következő fogal-

mi meghatározások használatával kell végezni. 

Léghőmérséklet: A levegő hősugárzás ellen árnyékolt, száraz érzékelőjű 

hőmérővel mért hőmérséklete. Jelölése: tsz; mértékegysége: °C. 

Nedves hőmérséklet: Az az egyensúlyi hőmérséklet, amely nedvesített 

érzékelőjű hőmérőn mérhető a hő- és nedvességcsere egyensúlyának beál-

lása után (aspirációs rendszerű műszerrel mérve). Jelölése: tn; mértékegy-

sége: °C. 

Glóbuszhőmérséklet: Vernon-féle glóbuszhőmérővel vagy Vernon-féle 

műszerrel előzetesen kalibrált, a hősugárzást is érzékelő, más típusú gló-

buszhőmérővel mért hőmérséklet. Jelölése: tg; mértékegysége: °C. 

Légsebesség: A levegő áramlási sebessége zárt térben. Jelölése: v; mér-

tékegysége: m/s. 

Effektív hőmérséklet: A munkahelyi levegőkörnyezet olyan komplex 

mutatószáma (klímaindexe), amely az adott hely léghőmérsékletét, a le-

vegő relatív nedvességtartalmát és a légsebességet veszi figyelembe. Jelö-

lése: EH; mértékegysége: °C. 

Korrigált effektív hőmérséklet: A munkahelyi levegőkörnyezet olyan 

komplex mutatószáma, amely a hősugárzást is figyelembe veszi. Jelölése: 

KEH; mértékegysége: °C. Meghatározása az 3. ábra látható nomogram 

segítségével történik. 

Munka-energiaforgalom: A szervezet teljes és alap-energiaforgalmának 

a különbsége (tehát az az energiafelhasználás, amely a munka elvégzésé-

hez szükséges). 
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3. ábra. Korrigált effektív hőmérséklet nomogram 

4.3. Szellőzés 

A szellőzés az építmények belső levegőjének cseréje külső friss levegő-

vel. A tartózkodási térbe káros anyagok kerülnek be, melyek hosszabb-

rövidebb idő múltán szennyezik a levegőt, szükségessé válik annak kicse-

rélése. A szellőzés alatt a helyiség szennyezett  levegőjét eltávolítják és 

külső levegővel pótolják. A szellőzés folyamata létrejöhet természetes 

mozgató erők – mint például. sűrűség-különbségből adódó felhajtóerő, 

szél – céltudatos kihasználásával. Ebben az esetben az épület és az épület-

szerkezetek megfelelő kiképzésével energiafelhasználás nélkül biztosítha-

tó a helyiségek szellőzése. A szellőzésnek ezt a fajtáját természetes szel-

lőzésnek nevezik. Ha alkalmazására nincs mód, a szellőzés biztosításához 

szükséges levegőmozgást mechanikai energia felhasználásával tartják 

fenn. A szellőzésnek ezt a módját mesterséges szellőzésnek nevezik. 

4.3.1. Természetes szellőzés 

A hőmérséklet-különbség és szél hatására a helyiség és a külső légtér kö-

zött a határoló szerkezetek nyílásain keresztül mindig keletkezik légáram-

lás. Ha a külső levegő kezelés nélküli bevezetése megengedett, a termé-

szetes légcserét tudatosan felhasználják a helyiség szellőzésére. A lakó és 
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középületek mellékhelyiségeit, továbbá az ipari csarnokokat lehetőleg 

természetes légcserével szellőztetik. 

Főleg a melegüzemek szellőzése igényel nagy légmennyiséget. A fellépő 

hő különbségeket használják fel a szellőzés energiaforrásául. A csarnokok 

belső légtere állandóan melegebb, mint a. külső levegő. A belső levegő 

sűrűsége kisebb, mint a külső levegőé. Az épület oldalfalait alul és felül 

nyitható ablakfelületekkel látják el. Szélcsend esetén nyitott ablaknál a 

közlekedő-edények törvénye szerint az alsó nyílásokon a hideg, nagyobb 

sűrűségű levegő áramlik be a helyiségbe, a felső nyílásokon pedig a belső, 

kisebb sűrűségű meleg levegő áramlik ki a szabadba. Ilyen irányú lég-

áramlás akkor keletkezik, ha az alsó nyílásnál kívül, a felső nyílásnál be-

lül nagyobb a nyomás. Eszerint kell lennie egy olyan szintmagasságnak 

is, ahol a külső és a belső nyomás azonos. Ezt a szintet nevezik semleges 

zónának. 

Szélből adódó hatásos nyomás: Az épület szeles oldalán a légáram le-

lassul, és a dinamikus nyomás statikus nyomássá alakul át, a nyomás a 

légköri nyomáshoz viszonyítva megnő. A szélárnyékos oldalon a légáram 

nem követi az épület alakját – leválik –, szűkebb keresztmetszeten fel-

gyorsulva áramlik tovább. Itt a légköri nyomáshoz képest depresszió ke-

letkezik. Az épület két oldala között ily módon nyomáskülönbség alakul 

ki, nyitott ablak mellett légáramlás keletkezik az épületen keresztül. 

 

4. ábra. Szélnyomás-eloszlás épület körül 

Ezt a szélhatást felhasználva hatásos szellőzés érhető el a két oldal között, 

ha nincs közöttük belső falszerkezet. Az előbbiek szerint a hatásos nyo-

más nagyságát két tényezővel tudják befolyásolni: az egyik a szélhatás, a 

másik a hőmérséklet-különbség. A hatékony szellőzés végett az ipari 

csarnokokat a szellőzés intenzitásának növelésére úgy kell kialakítani, 

hogy az egyik homlokzati fal az uralkodó szélirány felé nézzen. Az 4. áb-

ra szemlélteti, hogy az épület ablaksorainak szintkülönbségétől függ a 
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nyomáskülönbség. Célszerű a felső ablaksort minél magasabbra helyezni. 

Az alsó ablaksor kialakításakor figyelembe kell venni a nyári és a téli 

hőmérsékletviszonyokat, és úgy kell az ablakok elhelyezését megválasz-

tani, hogy télen a hideg külső levegő ne érje közvetlenül a csarnokban 

dolgozókat, nyáron viszont lehetőleg külső levegőt kapjanak. Ezért cél-

szerű az alsó ablaksort egymás fölött osztottan kiképezni a téli és a nyári 

üzemre. A szellőzőlevegő mennyisége nyáron a legnagyobb, mert ilyen-

kor nemcsak a szennyeződéseket, hanem a helyiség hőnyereségét is el 

kell távolítani. 

4.3.2. Mesterséges szellőztetés 

Mesterséges szellőztetés esetén gépi berendezésekkel biztosítják a légcse-

rét. A levegőt ventilátor mozgatja, mely villamos energiát igényel. 

Előnye: 

– állandó hatásos nyomás érhető el; 

– a levegő szűrhető; 

– melegíthető légcsatornával tetszőlegesen vezethető; 

– mennyisége szabályozható. 

Hátránya: 

– energiafogyasztással jár; 

– kezelést igényel; 

– a gépi berendezés helyigényes; 

– szakszerű kezelés és karbantartás, állandó felügyelet szükséges. 

 

5. ábra. Szellőző-berendezés 
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A szellőző-berendezés felépítését vázlatosan a 5. ábra szemlélteti. 

Az 1 ventilátor a 2 légbeszívón és a 3 légcsatornán keresztül levegőt szív 

be. A 4 központban megfelelően kezelt szellőzőlevegőt a ventilátor az 5 

légcsatornán szállítja a 6 szellőztetendő helyiségbe. Az elmenő levegő a 7 

légcsatornán hagyja el a helyiséget és egy része, az úgynevezett távozó 

levegő a 8 légcsatornán és a 9 kidobófejen a szabadba távozik; a másik 

rész, az úgynevezett keringtetett levegő a 10 légcsatorna útján keveredik a 

beszívott külső levegővel és ismét a helyiségbe jut. A külső levegő, a 

szellőzőlevegő és az elmenő levegő állapota különbözik egymástól. A he-

lyiség légállapotán az elmenő levegő állapotát értik. 

4.3.3. A szellőző-berendezések osztályozása 

A berendezésnek nem csupán a szellőztetett helyiség, hanem annak szom-

szédos helyiségei és általában az egész épület szempontjából adódó hatá-

sát mérlegelik. Megkülönböztetnek: 

– elszívó, 

– befúvó és  

– kiegyenlített szellőzést. 

Elszívó a berendezés, ha a szellőztetett helyiség üzemidő alatt a külső 

légtérhez képest depresszió alatt van. Ezt a szellőzést akkor alkalmazzák,  

ha a helyiségben keletkező szennyeződés terjedését a szomszédos helyi-

ségek felé meg kell akadályozni. A depresszió következtében a szennye-

zett levegője nem áramolhat át a vele szomszédos helyiségekbe. 

Befúvó a berendezés, ha üzemidő alatt a szellőztetett helyiségben a külső 

légtérhez képest túlnyomás uralkodik. Akkor alkalmazzák, ha a szellőzte-

tett helyiséget meg kell védeni a szomszédos helyiségek levegőjének be-

áramlásától. A túlnyomás következtében a levegőáramlás csak a szellőz-

tetett helyiségből környezete felé jöhet létre. 

Kiegyenlített a berendezés, ha a szellőztetett helyiségben a levegő nyo-

mása megegyezik a külső nyomással, tehát sem depresszió, sem túlnyo-

más nincsen A berendezés megválasztását a helyi igények alapján kell el-

dönteni. 
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4.3.4. A levegő mozgása a szellőztetett helyiségben 

A levegőbefúvó- és -elszívónyílásokat úgy kell elhelyezni, hogy a lég-

mozgás az alábbi igényeket kielégítse: 

– a légmozgás ne okozzon huzatot; 

– iránya egyezzék meg a helyiségben keletkező természetes légmoz-

gás irányával; 

– a tiszta szellőzőlevegő érje a bent tartózkodókat; 

– a szennyezett levegő kerülje el a bent tartózkodókat; 

– az egész tartózkodási zónát öblítse át a szellőzőlevegő; 

– a szellőztetett helyiségben ne legyen holt légtér. 

Az összes szempontot nehéz kielégíteni, mert a feltételek sokszor ellent-

mondóak. Az összes igény figyelembevételével három főbb levegőztetési 

rendszert különböztetnek meg: 

– befúvás lent, elszívás fent (levegőztetés alulról felfelé); 

– befúvás fent, elszívás lent (levegőztetés fentről lefelé); 

– befúvás és elszívás fent (levegőztetés lefelé és felfelé); 

A magasan elhelyezett befúvónyílásokban a légsebesség 2–3 m/s lehet. A 

légsebességet úgy kell megválasztani, hogy a tartózkodási zónában 

0,5 m/s-nál nagyobb ne legyen, mert ez huzatérzetet kelt. Az elszívó nyí-

lások elosztása egyenletes legyen, és még kis távolságban se okozzanak 

huzatérzetet. A tartózkodási zónában is elhelyezhetők. 

Meleg levegőt télen a külső, hideg felületek mentén célszerű a helyiségbe 

vezetni. Ott, ahol erős dohányfüst van, a szellőzőlevegőt alulról felfelé 

kell vezetni. 

Ha a kifúvónyílás emberek közelében van, a szellőzőlevegő sebessége 

legfeljebb 0,4 m/s , ha a befúvónyílások alulról felfelé szellőztetnek, a 

maximális levegősebesség 0,5 m/s. A szellőztetett helyiségben kellemet-

len légáramlás ne álljon elő. Ennek érzékelési határa 20 °C hőmérsékletű 

levegő esetén 0,3 m/s, 25 °C hőmérsékletű levegőnél 0,5 m/s. 
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4.3.5. A szellőzőrendszerek kialakítása 

Elegendő elszívó szellőzést alkalmazni kisméretű, szennyezett levegőjű 

helyiségekben alkalmazni (pl. WC, fotólabor stb.), amely abban áll, hogy 

a helyiség szennyezett levegőjét ventillátorral elszívják és a szabadba ve-

zetik (6. ábra). Ez a szellőzési rendszer a helyiségben a légköri nyomás-

hoz képest kisebb nyomást, depressziót létesít. Az elszívott levegőt a he-

lyiség környezetéből beáramló levegő pótolja. 

 

6. ábra. Elszívó szellőzés 

A levegő-utánpótlás biztosítására a szellőztetett megfelelő nyílással kell 

ellátni a szomszédos helyiség felé. Minthogy a helyiségbe beáramló leve-

gő semmilyen előkészítésen (szűrés, melegítés stb.) nem megy keresztül, 

a levegő-utánpótlást biztosító nyílást olyan helyiség felé kell kialakítani, 

amelyből tiszta és kellő hőmérsékletű levegő nyerhető. Gondoskodni kell 

arról is, hogy üzemszünetben az elszívó- és a levegőpótló nyílást is el le-

hessen zárni. Ezzel megakadályozzák pl. télen a külső hideg levegő be-

áramlását és a szennyezett levegő bejutását a szomszédos tiszta levegőjű 

helyiségbe. 

 

7. ábra. Befúvó szellőzés 

A befúvó szellőzést közepes méretű helyiségek (műhely, iroda, kiállítási 

csarnok stb.) esetén alkalmazzák, amikor a levegő szennyeződése kisfokú 

és az könnyen eltávozhat (7. ábra). 

Ez a szellőzés rendszerint előkészített (szűrt, melegített stb.) levegőt szál-

lít a helyiségbe és a szennyezett levegőt az épület nyílásain nyomja ki. A 

rendszert üzemidő alatt a túlnyomás jellemzi. A szennyezett levegőt lehe-
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tőleg külső légtér felé kell elvezetni. Üzemszünet alatt a befúvó és a távo-

zó levegő nyílásait célszerű elzárni. 

A befúvó és elszívó szellőzés túlnyomó részben nagy helyiségek szellőzé-

sére, az egyenletes elosztás és megfelelő nyomásviszonyok fenntartására 

alkalmas. A szellőzőlevegő elvezetése ventillátorral történik (8. ábra). A 

befújt és az elszívott légmennyiség arányának megfelelően depresszió, 

túlnyomás, vagy atmoszférikus nyomás uralkodik a szellőztetett helyiség-

ben. Ez a szellőző a legsokrétűbb rendszer. 

 

8. ábra. Befúvó és elszívó szellőzés 

Depressziót úgy tudnak biztosítani, ha a befújt légmennyiség az elszívott 

mennyiségnek csak 70–90%-a (9. ábra). Depressziót kell alkalmazni nem 

gázüzemű konyhákban, fertőzött légterekben, éttermekben stb. 

 

9. ábra. Befúvó és elszívó szellőzés alkalmazási lehetőségei 

Túlnyomás úgy érhető el, ha a befújt légmennyiségnek csak 70–90%-át 

szívják el ventillátorral (9. ábra). Túlnyomást kell fenntartani színházban, 

moziban, gyűlésteremben, nagy légterű irodákban, áruházakban stb. Ki-

egyenlített rendszer esetén két egyforma légszállítású ventilátort használ-

nak (9. ábra). Kiegyenlített szellőzést alkalmaznak, ha a szellőztetett he-

lyiség és környezete levegőjének jellemzői csaknem azonosak. 

4.3.6. A szellőzőlevegő mennyiségének meghatározása 

A szellőzés célja a tartózkodási tér levegőjének megkívánt állapotszinten 

való tartása. A megfelelő mennyiségű friss vagy kezelt levegőt a tartóz-
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kodási térbe kell juttatni. A szellőzőlevegő mennyiségét és minőségét úgy 

kell meghatározni, hogy a káros szennyező anyagok koncentrációja és a 

hőmérséklet a megfelelő határokat ne haladja meg. A szellőzőlevegő 

mennyiségét a hő fejlődés, nedvességfejlődés és a káros szennyező anya-

gok koncentrációja alapján határozzák meg. Olyan esetben, amikor mind-

három szempontot vizsgálni kell, a kiadódó legmagasabb levegőigény a 

döntő. 

4.3.7. A szellőzőlevegő kezelése 

A szellőző-berendezéseknél a levegőt porleválasztóval szűrni kell. A szű-

rő kiválasztása a helyi viszonyoktól függ. Átmeneti időben és télen a friss 

levegőt léghevítővel a szükséges hőmérsékletre melegítik. Ha a szellőző-

levegő a helyiséget fűti is, a szellőzést légfűtésnek nevezzük. A szellőző-

levegő legfeljebb 60 °C lehet, ha a levegőeloszlást és a jó keveredést  a 

tartózkodási magasság fölött biztosítani tudják. 

4.4. Zaj 

4.4.1. Hangtani alapfogalmak 

Hangon egy rezgő test valamilyen rugalmas közegben továbbterjedő rez-

géseit, illetve. hullámait értjük, ha azok hangrezgéseket keltenek a halló-

szervben. A fentieknek megfelelően a különböző hangok hatásainak vizs-

gálatakor figyelembe kell venni a hallószerv anatómiai, fiziológiai sajá-

tosságait, valamint a hangérzékelés pszichológiai vonatkozásait is. A hang 

legfontosabb fizikai jellemzői: 

Hangmagasság 

Hang magasságon a  rezgések másodpercenkénti rezgésszámát értjük. Az 

emberi fül a 16–20000 Hz frekvenciájú hangokat érzékeli (hallható han-

gok). A 16 Hz-nél kisebb frekvenciájú hangokat infrahangnak, a 20 kHz-

nél magasabb frekvenciájúakat pedig ultrahangnak nevezzük (a 100 MHz 

felettieket hiperhangnak is hívják). Minél nagyobb egy hang rezgésszáma, 

annál magasabbnak érzékeljük azt, ám fülünk érzékenysége más és más 

az érzékelt frekvenciatartomány frekvenciáira. 

Hangerősség 

A hang erősségét adott helyen a terjedési irányára merőlegesen felállított 

egységnyi felületen egységnyi idő alatt átáramló hangenergiával jelle-

mezzük. Ez utóbbi mennyiség neve: hangintenzitás (W/m
2
). 
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A hangerősséget jellemezhetjük még a hangnyomással is (Pa). Mivel fü-

lünk a 10
-12

 W/m
2
 (2×10

-5
 Pa)…1 W/m

2
 (20 Pa) közötti tartományba eső 

hangokat érzékeli, vagyis hallószervünk – a hangintenzitást tekintve – 12 

nagyságrendet fog át, a hangintenzitás és a hangnyomás skálák nem lineá-

risak, hanem logaritmikusak. 

– Hangintenzitás-szint: 

0

lg10
I

I
L I    ahol I0 = 10

-12
 W/m

2
 

– Hangnyomás-szint: 

0

lg20
p

p
L p    ahol p0 = 2×10

-5
 Pa 

– Hangteljesítmény-szint: 

0

lg20
P

P
LP    ahol P0 = 10

-12
 W 

n darab hangforrás együttes zajszintje:  nnN pp lg10  

ahol: Np – az össz-zajszint dB-ben; np az egyes hangforrások zajszintje 

dB-ben; n a hangforrások száma. 

Az emberi fül az azonos erősségű, de különböző frekvenciájú hangokat 

különböző erősségűnek ítéli. Ezt ábrázolják a Fletcher-Munson görbék, 

amelyek az érzékelt hangnyomás szinteket (hangosságot) vetik össze a 

valóságos hangnyomás szintekkel (10. ábra). A vízszintes tengely a frek-

venciát mutatja Hz-ben, a függőleges a hangnyomásszintet dB-ben. A 

görbék az azonos hangosságúnak érzékelt helyeket mutatják (Phon-

görbék). A szaggatott vonal a hallásküszöb. Középen vannak feltüntetve a 

phon-értékek. A decibelben mért hangnyomásszint egy adott frekvencián 

azonos az érzékelt hangosságszinttel. Ezt a skálát nevezik phon-skálának, 

ilyen módon a phon a hangosság mértékegységeként használható. Definí-

ció szerint a phon és a decibel érték 1000 Hz-en megegyezik, másutt a 

görbékről olvasható le. 
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10. ábra. Flecher-Munson görbék 

Rezonancia 

Valamely, adott frekvenciájú hangot, hangokat kibocsátó rendszer beren-

dezés a levegőn keresztül rezgésbe hoz (gerjeszt) egy másik rendszert, ha 

annak rezonanciafrekvenciája megegyezik a gerjesztő rendszer valamely 

kibocsátott frekvenciájával. 

A hang terjedése 

A hang a különböző közegekben különböző sebességgel terjed: 

– levegőben, t (°C) hőmérsékleten:
273

10

t
vv   (m/s) 

– szilárd testekben: 


E
v   (m/s) 

ahol E a test rugalmassági (Young-) modulusa, ρ pedig a sűrűsége (vagyis 

pl. acélban – pl. acélcső esetén – a hang terjedési sebessége: ~5176 m/s). 

A hang a terjedése során hullámként viselkedik: 

– visszaverődhet (így keletkezik a visszhang is), 

– megtörhet (pl. különböző hőmérsékletű, vízszintes légrétegeken), 
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– elhajolhat (a hangelhajlás révén hallhatjuk pl. egy helyiség nyitott 

ajtaján keresztül a hangokat, ha csak az ajtó mellett állunk), 

– elnyelődhet. 

Egy helyiség akusztikai viszonyait a fenti jelenségek határozzák meg: 

a sima falakkal határolt termekben hosszú utózengés (visszhang) alakul-

hat ki, ami zavaró (bár a vizsgálatok szerint bizonyos utózengési idő kell 

a beszéd, zene érthetősége, élvezhetősége szempontjából). 

Ipari zajforrások 

Az időbeni lefolyásukat tekintve az ipari zajok lehetnek folyamatosak 

vagy időszakosak. A frekvenciájuk szerint pedig beszélhetünk: 

– állandó fehérzajról; 

– állandó keskenysávú zajról (pl. körfűrészek); 

– impulzusszerű (ütközési) zajról (pl. gőzkalapács); 

– szélessávú zajról (az egész hallható tartományban előforduló zaj). 

Az ipari tevékenységek üzemen kívül jelentkező zajterhelése ott jelentő-

sebb, ahol a lakó- és munkahelyek (rendszerint történeti okokból) egy-

máshoz közel települtek. Ennek a problémának a megoldása a munkahe-

lyek lakókörnyezetből való kitelepítése lenne, ilyenkor azonban a közle-

kedésből származó zajok növekednének meg, mivel a dolgozóknak többet 

kellene utazniuk. Jellegzetes ipari eredetű zaj forrása az építőipar. 

4.4.2. A zaj élettani hatásai 

Az orvosi vizsgálatok szerint az átlagos emberi szervezetre gyakorolt ha-

tásai a következők: 30 dB-től pszichés, 65 dB-től vegetatív problémák, 90 

dB-től károsodnak a hallószervek, 120 dB fizikai fájdalmat okoz. 

A zaj okozta hallószervi károsodások között három tünetcsoportot külön-

böztetünk meg: 

– hallásküszöb-emelkedés, 

– maradandó hallásküszöb-emelkedés, 

– maradandó halláskárosodás. 

A halláskárosodás a zaj hangerejétől és időtartamától is függ. A naponta 

ismétlődő monoton zajok tartósíthatják a hallásküszöb-emelkedést. A 
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hosszabb idejű nagy zaj a fülben lévő Corti szervet károsítja, így a hallás-

károsodás végleges. A siketség elszigeteli az egyént és pszichés problé-

mákhoz vezethet. A hallás csökkenése önmagában nem betegség, az illető 

legtöbbször észre sem veszi, de zavarja az akusztikus kommunikációt és a 

környezetben való tájékozódást. 

A nemkívánatos, kellemetlen zajok ingerlik a központi és a vegetatív 

idegrendszert, zavarják az alvást, a kikapcsolódást és csökkentik a mun-

kavégző képességet. A zaj a pihenés, alvás szakaszában gátolja az ideg-

rendszer kikapcsolódását, ideges reakciókat vált ki, ezáltal egészségkáro-

sodást okozhat. A szakaszos zajt nehezebben viseljük el, mint a folyama-

tosat. Ilyenkor az idegrendszer állandó készenlétben áll az új inger befo-

gadására, ez fokozza a kellemetlenségi érzést. Zajos környezetben hama-

rabb elfáradunk, megnő a reakcióidő, nagyobb a hibaarány, ingerléke-

nyebbek vagyunk az idegrendszer túlterhelése miatt. Hallástól független 

tevékenységet is gátolhat a zaj a figyelem elvonása által.  

Egy átlagos, egészséges fül a 20–16000 Hz tartományban (11. ábra) hallja 

a hangokat. A hétköznapi társalgás 500–2000 Hz között zajlik. 

 

 

11. ábra. Az emberi fül hallástartománya 

Az infrahangok a 0–20 Hz közötti nyomáshullámok. Az iparban a gázége-

tős kemencék, lassú ütemű motorok, a szél- és vízierőművek keltenek inf-

rahangokat. Lakásokban, irodákban a vízcsövek, klímaberendezések a fe-

lelősek érte. Huzamosabb hatás fáradtságérzetet, szédülést, a hasi szervek, 
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a tüdő és a középfül rezgését okozza, ezért hányinger, szív- és légzési za-

varok jelentkezhetnek.  

Az ultrahangok a 16000 Hz-nél nagyobb mechanikai rezgések, amiket 

már nem érzékelünk hangként. Biológiai hatásuk a dózistól függően lehet 

az életfunkciók serkentése vagy az életfolyamatok gátlása. Az ultrahang a 

sejt közötti állományt fellazítja, a sejteket elroncsolja. Különösen érzé-

keny rájuk a középfül és a szem. Bőrünk az ultrahangot zömmel visszave-

ri, a szőrzettel borított test azonban hőenergiává alakítja. Az ultrahang 

pontos biológiai hatása még nem tisztázott. A rádióhullámok hatása még 

felderítetlen, de megfigyeltek központi idegrendszeri zavarokat a besu-

gárzottaknál.  

4.5. Vibráció 

Vibrációs ártalom mikrotraumatizációként hat a szervezetre. Nem dol-

gozhatnak vibrációnak kitett munkakörben:  

– nők, 

– 18 év alattiak, 

– szív- és érrendszeri-, 

– idegrendszeri-, 

– haematológiai-, 

– mozgásszervi megbetegedésben, 

– vegetatív idegrendszeri zavarokban szenvedők, 

– Raynaud szindróma gyanújánál családi előfordulása esetén, 

– pozitív lehűtési próbánál. 

Lehetséges tünetek: 

– általános: fejfájás, szédülés, vérnyomászavarok; 

– lokális: Raynaud szindróma, perifériás idegbántalom, felső végtagok 

csontjainak és ízületeinek károsodása, helyi érszűkületek. 

Megelőzési lehetőségek: 

– műszaki védelem (pl. antivibrációs fogantyú), 

– egyéni védőeszközök (védőkesztyű, meleg, vízhatlan védőruha), 
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– munkaszervezés (nem több, mint 2 óra exponált munkakörben), 

– időszakos orvosi vizsgálatok 

A kéz kar vibrációs szindróma: 3 szinten nyilvánul meg, 

– az ujjak kisereiben károsodást okoz, ezért a hideg hatására az ujjak 

elfehérednek és fájdalmassá válnak (lehűtési próba). 

– a végtag idegeinek károsodását is okozza (polineuropathia), amely a 

végtag különböző szinteken való zsibbadásához vezet. 

– a kéztő csontjainak degeneratív elváltozása, a kéztőcsontok kisízüle-

teinek arthrózisa vagy súlyos esetben a kéztőcsontok sejthalála for-

dulhat elő. 

Az egésztest-vibráció okozta ártalom: főleg a gerincoszlopot károsítja, 

degeneratív elváltozások a csigolyákban, csigolyaközi porckorong meg-

betegedések. 

A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egés-

zségi és munkabiztonsági követelményekről szóló 22/2005. (VI. 24.) 

EüM rendelet az alábbiakat írja elő. 

E rendelet alkalmazásában: 

Kéz/kar rezgés: olyan a kézre/karra ható mechanikai rezgés, amely az 

emberi kéz-kar rendszerre továbbítva a munkavállaló számára egészségi 

és biztonsági kockázatokat jelent, különösen érrendszeri, csont-, izom-, 

ízületi, illetve idegrendszeri elváltozások formájában; 

Kéz/kar rezgés esetén a napi megengedett expozíciós határérték napi 

8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva, négyzetes középértékben (rms-

ben) mérve 5 m/s
2
, hideg/nedves munkakörnyezetben 2,5 m/s

2
. Továbbá 

az S időállandóval mért legnagyobb súlyozott gyorsulás az 50 m/s
2
-et 

nem lépheti túl. A prevenciós határérték napi 8 órás referencia-időszakra 

vonatkoztatva 2,5 m/s
2
. A határérték napi 8 órás behatási időtartamra van 

megállapítva. 

Az egész testre ható rezgés: olyan mechanikai rezgés, amelynek átvitele 

az egész testre a munkavállalók számára gerincelváltozások formájában 

egészségi és biztonsági kockázatokat jelent. 
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Egész testre ható rezgés esetén a napi megengedett expozíciós határérték 

8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 1,15 m/s
2
. A pillanatnyi rezgés-

gyorsulás csúcsértéke S időállandóval mérve a 10 m/s
2
-et nem haladhatja 

meg. A prevenciós határérték 8 órás referencia-időszakra vonatkoztatva 

0,5 m/s
2
. 

4.6. A munkahelyi légszennyeződés  

Légszennyeződés alatt azt a folyamatot értjük, amelynek során természe-

tes, vagy mesterséges források (a szennyező források) által a levegőbe jut-

tatott anyagok (a légszennyező anyagok) hatására a normál állapotú leve-

gő összetétele és/vagy összetevőinek aránya megváltozik. 

MAK-érték (CMAK): a munkahely levegőjének egy 8 órás műszakra meg-

engedett legnagyobb átlagos szennyeződése, amely általában még hosszú 

idő után sem okoz foglalkozási betegséget.  

Csúcskoncentráció (CK-érték): egy műszakon belül meghatározott rövid 

időre (általában 30 percre) megengedett legnagyobb szennyeződés, amely 

általában még nem okoz balesetet.  

Ha a műszak időtartama hosszabb, mint 8 óra (tm > 8) , akkor a megen-

gedhető legnagyobb átlagkoncentráció értéke: 

Cm = CMAK × 8 / tm 

Ha a 8 órás megengedett érték nem tartható be, az expozíciós idő mérté-

két az alábbi képlet alapján számítjuk: 

ET MAX = MAK ×  Et8  / C 

Ahol: 

C : a mért koncentráció 

Et8 : 8 óra 

CMAK : megengedett koncentráció  

Etmax : a maximálisan megengedett expozíciós idő  
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Ezzel az eljárással az expozíciós idő legfeljebb 4 órára csökkenthető. Az 

expozíciós idő és a teljes napi munkaidő különbségében csak expozíció 

mentes munka végezhető. 

Foglalkozási porártalmak: 

– Progrediáló fibrosisok: 1-5 µm méretű szemcsék okozzák. 

– Silicosis: az expozíció megszűnte után is progrediál a fibrosis. Az 

expozíció helye lehet pl.: bányászat, alagútfúrás, üvegfúvás, homok-

fúvásos tisztítás, kő- és porcelánedény gyártás. 

– Asbestosis: bronchuscarcinomát, a pleura mesotheliomáját okozza. 

– Idegentest típusú fibrosisok: siderosis, stannosis (óntartalmú por), 

baritosis (báriumtartalmú por), cementosis. 

– Növényi porok okozta tüdő-megbetegedések: kenderláz, pamutláz, 

bagassosis, malátaláz, byssinosis, farmertüdő.
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5. A munkahelyek minimális munkavédelmi követelmé-

nyei 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjének 

szabályait a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza. 

5.1. A munkáltató kötelezettségei 

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó 

valamennyi területen a munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen 

meg az e rendeletben meghatározottaknak, továbbá a munkavédelemre 

vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai színvonal mel-

lett elvárható követelményeknek. 

5.1.1. A veszélyek felmérése 

A munkáltató a létesítmény, a munkahely és a technológia esetében a 

munkavédelmi üzembe helyezéskor elvégzett munkavédelmi szempontú 

előzetes vizsgálatok során munkabiztonsági és munka-egészségügyi 

szempontból egyaránt köteles azonosítani a várható veszélyeket (veszély-

forrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét. Köte-

les felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a ve-

szélyeztetettség mértékét. Meg kell határoznia a védekezés leghatéko-

nyabb módját, a műszaki és egyéni védelem módozatait, illetve az alkal-

mazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket. 

5.1.2. Szilárdság, érintésvédelem 

A munkáltató felelős azért, hogy 

– a munkahelynek minősülő épületek, építmények a használatuk jelle-

gének megfelelő szerkezetűek és szilárdságúak legyenek; 

– olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak 

tűz- vagy robbanásveszélyt; 

– a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve 

legyenek a közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti 

veszélyekkel szemben; 

– az anyagok és a védőberendezések a feszültségre, a munkavégzési 

körülményekre és a villamos berendezéseket használó munkaválla-

lók szakképzettségére figyelemmel kerüljenek megválasztásra. 
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A munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló kö-

zötti kapcsolatrendszer kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai 

szempontok munka-egészségügyi értelmezésével kapcsolatban a vonatko-

zó jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell eljárni. 

5.1.3. Takarítás, tisztítás 

A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket, a munkaeszkö-

zöket, illetve a felszereléseket és berendezéseket a higiénés követelmé-

nyeknek megfelelően rendszeresen takarítsák és tisztítsák. 

Ennek keretében gondoskodnia kell 

– a rovarok és rágcsálók szükség szerinti irtásáról; 

– a zárt téri munkahelyek rendszeres, a használatnak megfelelő gyako-

riságban történő takarításáról, illetve azon munkahelyeken, ahol a 

munkavállaló veszélyes anyaggal, készítménnyel kerülhet érintke-

zésbe, műszakonként legalább egyszeri takarításról. Azokon a mun-

kahelyeken, ahol a veszélyes anyagok, készítmények pora szeny-

nyezheti a munkakörnyezetet, és ezzel a munkavállaló érintkezésbe 

kerülhet, a takarítást oly módon kell elvégezni, hogy e művelet ne 

legyen újabb veszély forrása. 

5.1.4. Karbantartás 

A munkáltató köteles gondoskodni 

– a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések 

rendszeres és folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók 

biztonságára vagy egészségére veszélyt jelenthető hibák lehető leg-

rövidebb időn belüli elhárításáról; 

– a veszélyek elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági beren-

dezések, eszközök rendszeres karbantartásáról, működésének elle-

nőrzéséről; 

– a mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközök könnyen 

hozzáférhető helyen és üzemképes állapotban tartásáról; 

– arról, hogy a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik elő-

zetes tájékoztatást kapjanak a munkahelyre vonatkozó valamennyi 

tervezett munkavédelmi intézkedésről; 
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– arról, hogy a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi érdekképvi-

seletekkel a munkavállalók egészségére és biztonságára kiható dön-

tések előkészítése során tanácskozzanak; 

– arról, hogy az úgynevezett "Emberben bizonyítottan rákkeltő vegyi 

anyagok" (ún. 1. kategóriás anyagok), "Emberben valószínűleg rák-

keltő vegyi anyagok" (ún. 2A kategóriás anyagok), továbbá olyan 

készítmények, amelyek előbbiek szerinti anyagtartalma nagyobb, 

mint 1%, technológiai célra csak akkor legyenek megválaszthatók, 

ha más, kevésbé veszélyes anyagokkal nem helyettesíthetők. 

5.2. Munkahelyi hatások 

5.2.1. Szellőztetés 

Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minősé-

gű, egészséget nem károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott 

munkamódszereket és a munkavállalók fizikai megterhelését.  

2. táblázat. Frisslevegő térfogatáram 

Kötelező friss levegő 

Ahol a levegő szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi 

ott-tartózkodásból ered, személyenként legalább a következő frissleve-

gő-térfogatáramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak bejutását biz-

tosítani: 

  Legkisebb térfogat/fő 

A munka jellege m
3
/s m

3
/h 

Szellemi munka 0,008 30 

Könnyű fizikai munka 0,008 30 

Közepesen nehéz fizikai munka 0,011 40 

Nehéz fizikai munka 0,014 50 
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Ahol a munkahelyek légterét gázok, gőzök, aeroszolok, porok (rostok) 

szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket 

figyelembe kell venni. 

Ahol a levegő szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi 

ott-tartózkodásból ered, személyenként legalább a 2. táblázat szerinti 

frisslevegő-térfogatáramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak beju-

tását biztosítani.  

5.2.2. Mesterséges szellőztetés 

Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztetés módjának, jellegének, mér-

tékének meghatározásakor figyelembe kell venni a helyiségben munkát 

végzők számát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a tevékenység, 

technológia jellegét, a légszennyezettség mértékét, illetve az időegység 

alatt felszabaduló szennyező anyag tömegét és a helyiség légtérfogatát. 

A szellőztetés céljára szolgáló rendszerek esetén biztosítani kell 

– állandó, hatékony működőképességüket; 

– meghibásodásuk esetére, ellenőrző rendszer útján a hiba jelzését, ha 

a meghibásodás a munkavállaló egészségére veszélyes vagy ártal-

mas lehet; 

– rendszeres tisztán tartásukat, a lerakódott szennyeződések késede-

lem nélküli eltávolítását; 

– a szennyező anyagok felkavarásának megakadályozását; 

– a kellemetlen és egészségre káros légmozgás kialakulásának meg-

előzését, és ennek érdekében a légsebesség alábbi értékeinek meg-

tartását: ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munkánál: 0,1 m/s, 

helyváltoztatással járó, könnyű fizikai munkánál: 0,2 m/s, 

melegüzemi zárt munkahelyen: 24 °C (korrigált) effektív hőmérsék-

let [a továbbiakban: (K)EH] érték feletti hőhatás mellett végzett, kö-

zepesen nehéz fizikai munkánál: 1,0 m/s, melegüzemi zárt munka-

helyen: 24 °C (K)EH-érték feletti hőhatás mellett végzett, nehéz fi-

zikai munkánál: 1,5 m/s. 

A szellőztetőrendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meg-

győződni az elegendő mennyiségű és minőségű levegő meglétéről. Az ezt 

tanúsító mérési dokumentumok megőrzéséről a munkáltató gondoskodik. 
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A szellőztetés céljára szolgáló túlnyomásos, kiegyenlített, depressziós 

szellőztetést biztosító műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek mi-

nősülnek. Megfelelő működésüket a vonatkozó jogszabályban meghatá-

rozott időszakos, biztonsági felülvizsgálat keretében mérésekkel kell elle-

nőrizni. 

5.2.3. A levegő pótlása 

Az elszívott levegő pótlására szolgáló levegőt a szennyező anyag felsza-

badulási, illetve kibocsátási helye és a meteorológiai tényezők figyelem-

bevételével, mérési dokumentumok alapján a környezet legtisztább pont-

járól kell venni. A frisslevegő-vételi helyeket járműforgalomtól (közúttól) 

legalább 8 m távolságban, illetve a terepszint felett legalább 2,5 m maga-

san kell elhelyezni. A tető felett elhelyezett levegővétel esetén biztosítani 

kell, hogy a légbeszívó és -kibocsátó nyílások közötti távolság legalább 

3 m legyen. A betáplált levegőt szükség szerint előmelegíteni, illetve hű-

teni és ivóvíz minőségű víznek megfelelő víz használatával nedvesíteni 

kell. A levegő minőségének biztosításához figyelembe kell venni a kör-

nyezeti levegő minőségére vonatkozó jogszabályban előírtakat, ezért 

amennyiben szükséges, a beszívott levegőt tisztítani kell. 

5.2.4. A munkahely hőmérséklete 

A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavég-

zés teljes időtartama alatt az emberi szervezet számára megfelelőnek kell 

lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók 

fizikai megterhelését. 

A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet he-

lyiségeiben, az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az el-

sősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének 

megfelelő hőmérsékletet. 

Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a 

munka és a munkahely jellegének megfelelően kiküszöbölik az erős nap-

sugárzás hatásait. 

Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függő-

en, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelem-

be véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasság-

ban a 3. táblázat szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell 

biztosítani. 
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3. táblázat. Levegő hőmérséklet értékek 

A mun-

ka jelle-

ge 

Hideg évszak-

ban biztosítan-

dó léghőmér-

séklet 

tsz (°C) 

Meleg évszakban biztosítandó 

léghőmérséklet 

tsz (°C) 

effektív, ill. 

korrigált ef-

fektív hő-

mérséklet 

(°C) 

maximálisan 

megengedhető 

effektív, ill. 

korrigált ef-

fektív hőmér-

séklet 

(°C) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Szellemi 

munka 
20-22 21-24 20 31 

Könnyű 

fizikai 

munka 

18-20 19-21 19 31 

Közepes 

fizikai 

munka 

14-18 17-19 15 29 

Nehéz 

fizikai 

munka 

12-14 15-17 13 27 

5.2.5. A kedvezőtlen klímahatások megelőzése 

A fűtőtestek megválasztásánál és elhelyezésénél gondoskodni kell arról, 

hogy azok ne idézhessék elő a munkahelyi légtér szennyezését, illetve a 

munkavállalók túlzott felmelegedését vagy lehűlését. 

A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkavállalót ne érje nagyfokú 

hősugárzás. A hősugárzás akkor minősül nagyfokúnak, ha a léghőmérsék-
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let és a glóbuszhőmérséklet különbsége meghaladja a (K)EH-érték meg-

határozásához minimálisan megkívánt + 5 °C hőfok különbség háromszo-

rosát. 

5.2.6. Világítás 

Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biz-

tonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munka-

végzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást. 

A 4. táblázat pl. a szabadtéri munkahelyeken szükséges fényerősség érté-

keket tartalmazza. 

4. táblázat. Szabadtéri munkahelyek megvilágítása 

Munkahelyek és közlekedési utak szabadban 
Névleges megvilágí-

tási erősség 

Kikötők, áruátrakás 20 lx 

Hajójavítók, dokkok 20 lx 

Iparvágányok vágánykörzete 10 lx 

Rendező pályaudvarok 10 lx 

Vasúti peronok 50 lx 

Rakodó- és áruátrakó terek 30 lx 

Raktározási területek 10 lx 

Üzemanyagtöltő állomások 100 lx 

Ipari berendezések 20 lx 

Üzemi utak, ha a megengedett közlekedési se-

besség ≤ 20 km/h 
10 lx 
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Üzemi utak, ha a megengedett közlekedési se-

besség ≤ 40 km/h 
20 lx 

Gyalogos közlekedési utak 5 lx 

Szabadban végzett szerelési munkáknál alkal-

mazandó megvilágítási erősségek 

Névleges megvilágí-

tási erősség 

Szerelési munkák  

 durva munkák 200 lx 

 közepesen finom munkák 300 lx 

 finom munkák 500 lx 

Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munka-

végzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott 

végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell biztosítani. (A világítás 

mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg.) 

A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfe-

lelőségét rendszeresen ellenőrizni kell. A munkaterületeket magukban 

foglaló helyiségek és átjárók világítóberendezéseinek kialakítása és elhe-

lyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra. 

Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszű-

nése veszélyeztetheti a munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, 

megfelelő erősségű biztonsági világítást kell biztosítani. 

5.2.7. A dolgozót érő zaj egyenértékű A-hangnyomásszint ér-

tékei 

Fokozott figyelmet igénylő munkavégzés során a dolgozót érő zaj egye-

nértékű A-hangnyomásszintje - egyéni hallásvédő eszköz alkalmazása 

nélkül sem - haladhatja meg az alábbi értékeket: 

– speciális orvosi vizsgálóhelyiségek (CT, UH, MR, RTG stb.), olva-

sótermek, 40 dB, 
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– orvosi rendelők, repülésirányítói munkahelyek zajvédelmi szem-

pontból fokozottan igényes irodai munkahelyek (tervező, programo-

zó, kutató-fejlesztő labor zajforrás nélkül stb.) 50 dB, 

– irodai munkahelyek, ügyfélirodák, analitikai laboratóriumok 60 dB, 

– művezetői irodák, zajvédő fülkék, vezérlőpult vagy vezérlőfülke te-

lefonos kapcsolattal. Mikroelektronikai és mikro-finommechanikai 

munkahelyek, telefonközpontok, diszpécserközpontok 65 dB, 

– fokozott figyelmet igénylő fizikai munkavégzés (elektro-, finom-

mechanikai műszerész, MEO, precíziós munka stb.) 70 dB, 

– vezérlőpult vagy vezérlőfülke telefonos kapcsolat nélkül, összesze-

relői munkahelyek elektronikai, finommechanikai, optikai üzemek-

ben, laboratóriumok gépi zajforrással 80 dB. 

5.2.8. Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem 

A munkahelyeken a zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg a rende-

let 5. számú mellékletében megadott értékeket. Annak érdekében, hogy a 

zaj- és rezgésterhelés a megengedett értéket ne haladja meg, a munkaesz-

köz típusának kiválasztásánál figyelembe kell venni az annak használata 

során keletkező zaj és rezgés mértékét. 

A határértékeket meghaladó munkahelyi rezgés expozíció esetében a rez-

gésterhelést a szükséges műszaki megoldásokkal (pl. rezgésszigetelő gép-

alapozás, forgó alkatrészek kiegyensúlyozása) a megengedett érték alá 

kell csökkenteni. 

A kéz-kar rezgés expozíciójával járó munkavégzés során, ha nem biztosí-

tott a könnyűnek minősülő fizikai munkavégzés munkakörnyezeti előírá-

sainak megfelelő klíma, a munkavállalót – a lokális lehűlés elleni végtag-

védelem érdekében – egyéni védőeszközzel kell ellátni. 

5.3. A munkavállalót megillető szolgáltatások 

5.3.1. Pihenőidő 

A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munka-

szervezési intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 

10 perces pihenőidőt kell közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri 

munkahelyen a 24 °C (K)EH-értéket meghaladja, valamint a hidegnek 

minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül, ha a várható 

napi középhőmérséklet a munkaidő 50 százaléknál hosszabb időtartam-
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ban, szabadtéri munkahelyen a + 4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a 

+10 °C-ot nem éri el. 

5. táblázat. Energia-forgalom 

A munka nehézségi fokának meghatározása 

A munka nehézségi foka Legnagyobb munkaenergia-forgalom 

  kJ/min (kcal/min) kJ/h (kcal/h) 

Könnyű munka 11,0 (2,6) 650 (155) 

Közepesen nehéz munka 14,0 (3,3) 850 (203 

Nehéz munka 17,5 (4,2) 1050 (250) 

Nőknél a megadott értékek 70 százalékát kell figyelembe venni. A meg-

adott értékek háromszorosát meg nem haladó teljesítményt nem kell fi-

gyelembe venni a munka nehézségi fokának meghatározásakor, ha a túl-

lépés időtartama rövid, és ha a megfelelő pihenési szakaszok közbeikta-

tásával az egy órára előírt átlagérték a határértéket nem lépi túl. 

A 24 °C (K)EH-érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába 

lépést követően, továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbó-

li munkafelvétel esetén munkaszervezéssel kell biztosítani a hő alkalmaz-

kodás feltételeit. Ennek érdekében a napi hőhatás időtartama az alkalmaz-

kodási folyamat kezdetén nem haladhatja meg a 2 órát, és a munka nehé-

zségi foka a közepesen nehéz fizikai munkának megfelelő 14,0 kJ/min ér-

téket. Az adott munkakörrel járó terhelési szintet 2 hét alatt fokozatosan 

kell elérni. A munka nehézségi fokához tartozó energia-forgalmat az 5. 

táblázat.  tartalmazza. 

5.3.2. Védőital, tea 

Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C 

(K)EH-értéket meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de le-

galább félóránként védőitalt kell biztosítani. A folyadékveszteséget álta-

lában 14–16 °C hőmérsékletű ivóvízzel kell pótolni. E célra alkalmas 
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azonos hőmérsékletű ízesített, alkoholmentes ital is, amelynek cukortar-

talma az ital 4 súlyszázalékát nem haladja meg, vagy amely mesterséges 

édesítőszerrel ízesített. 

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére + 50 °C hő-

mérsékletű teát kell szolgáltatni. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítő-

szert kell biztosítani. 

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dolgozók létszámát elérő 

mennyiségben, személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharak-

ról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, ki-

szolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet. 

5.3.3. Pihenőhelyek 

A munkavállalók részére tiszta levegőjű, kellő megvilágosítású, szükség 

esetén fűthető, továbbá könnyen - meleg munkahelyek esetén zárt folyo-

són keresztül - elérhető pihenőhelyiséget kell biztosítani, ha 10 főnél több 

munkavállalót alkalmaznak, vagy a végzett tevékenység jellege (veszé-

lyes anyag felhasználása, hideg vagy meleg klíma hatásának érvényesülé-

se) ezt szükségessé teszi. Ezt az előírást nem kell alkalmazni akkor, ami-

kor a munkavállalókat irodákban vagy azokhoz hasonló olyan munkahe-

lyeken alkalmazzák, ahol a szünetek alatt megfelelő pihenési lehetőség 

biztosítható. 

A pihenőhelyiség alapterületének legalább 6 m
2
-nek kell lennie, egyéb-

ként az alapterületet úgy kell meghatározni, hogy a várhatóan egyidejűleg 

ott tartózkodó több személy esetén is legalább 1 m
2
/fő álljon rendelkezés-

re. 

A pihenőhelyiséget - figyelemmel a várhatóan egyidejűleg ott tartózkodó 

személyek számára - könnyen tisztítható asztallal, háttámlával ellátott 

székekkel, ruhafogassal, szeméttartóval, továbbá igény szerint az ételek 

felmelegítésére, tárolására alkalmas berendezéssel kell ellátni. Biztosítani 

kell az étkezés előtti hideg-meleg vizes kézmosás és kézszárítás lehetősé-

gét. 

Ha ez a munkavállalók biztonsága és egészsége szempontjából szükséges, 

továbbá a munkatevékenységet rendszeresen és gyakran félbe kell szakí-

tani, és nincs kialakított pihenőhelyiség, akkor e feltételeket kielégítő 

olyan helyiséget kell biztosítani, amelyben a munkaszünetekben a mun-

kavállalók tartózkodhatnak. 
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A telepített munkahelyeken az "A", "D", "E" tisztasági fokozatú tevé-

kenységek esetén, továbbá szabadtéri, nem telepített munkahelyeken a 

munkavállalók létszámának megfelelő étkezési lehetőséget is biztosítani 

kell. 

A terhes nők és a szoptatós anyák részére biztosítani kell, hogy a munka-

szünetekben – ha ez egészségügyi okokból szükséges, akkor a munkaidő 

alatt is – megfelelően kialakított, fekvőhellyel ellátott helyiségben pihen-

hessenek. 

5.3.4. Ivóvízellátás 

A munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, illetve ivókút felszerelésé-

ről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és meg-

felelő karbantartásáról. Ha a munkahelyen iparivíz-szolgáltatás is van, a 

csapokat "ivóvíz", illetve "nem ivóvíz" felirattal és piktogrammal kell el-

látni. 

Vezetékes ivóvíz hiányában ivóvízről ivóvíztartály felszerelésével vagy 

egyéb módon kell gondoskodni. Az ivóvíztartály kifolyóját olyan módon 

kell elhelyezni, hogy a tartályból közvetlenül inni ne lehessen. A munkál-

tató köteles gondoskodni az ivóvíztartály rendszeres fertőtlenítéséről, va-

lamint arról, hogy annak feltöltése csak ivóvíz minőségű vízzel történjen. 

Azokon a munkahelyeken, ahol étkezni, inni és élelmiszert tárolni tilos, 

továbbá ahol az ivóvíz-szolgáltatás nem ivó kutas rendszerű, az étkező-, 

valamint a pihenőhely kialakításánál figyelemmel kell lenni az ivóedé-

nyek közegészségügyi követelményeknek megfelelő elhelyezésére is. 

5.4. Épületszerkezetek, belső közlekedés 

5.4.1. Padló, falak, mennyezet, tetőzet 

A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkal-

mazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések 

vagy lejtők. Amennyiben a munka jellegéből adódóan folyadék kerülhet a 

helyiség padlózatára, gondoskodni kell az elvezetés lehetőségéről. 

A helyiségeket megfelelő hőszigeteléssel kell ellátni a munkavégzés és a 

munkáltató tevékenysége jellegének figyelembevételével. 

A helyiségek padlózatait, falait, különösen az üvegből készült elválasztó-

falak felületeit oly módon kell kialakítani, hogy azoknál a szükséges higi-
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éniát biztosítani lehessen, tisztításuk és felújításuk megoldható legyen. Az 

átlátszó vagy áttetsző falakat, különösen a teljesen üvegből készült elvá-

lasztófalakat a helyiségekben vagy a munkahelyek közelében, valamint a 

közlekedési útvonalak mellett feltűnően jelezni kell. E falakat olyan 

anyagból kell kialakítani, amelyek biztonságosak, azokat a munkaterület-

től és a közlekedési útvonalaktól el kell keríteni, megakadályozva azt, 

hogy a munkavállalók az ilyen falnak nekimenjenek, vagy annak betörése 

esetén megsérüljenek. 

Meg kell gátolni, hogy a nem megfelelő teherbírású tetőszerkezetre a 

munkavállalók kijussanak, kivéve ha rendelkezésre áll olyan egyéni vagy 

kollektív védőeszköz, amely a munka biztonságos elvégzését a tetőszer-

kezeten lehetővé teszi. 

5.4.2. Ablakok 

Az ablakokat, tetőablakokat és szellőzőket úgy kell kialakítani, hogy azo-

kat a munkavállalók biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szük-

ség szerint beállítani, vagy akaratlan elmozdulás ellen biztosítani. Azok 

kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt az ott dolgozókra. Az abla-

kokat és tetőablakokat olyan eszközzel vagy berendezéssel kell ellátni, 

amely lehetővé teszi, hogy azokat veszély nélkül lehessen tisztítani. Ezek 

az eszközök, berendezések nem jelenthetnek veszélyt az épületen belül 

vagy azon kívül tartózkodó munkavállalókra, illetve a munkavégzés ható-

körében tartózkodókra. 

5.4.3. Ajtók 

Az ajtók és kapuk elhelyezését, számát és méretét, valamint a készítésük-

höz felhasznált anyagokat a helyiségek és terek jellege, használata alapján 

kell meghatározni. Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan je-

lezni kell. A lengőajtókat és a kapukat átlátszó anyagból kell készíteni, 

vagy azokat szemmagasságban átlátszó betéttel kell ellátni. 

Törés elleni védelemmel kell ellátni azokat az ajtókat és kapukat, ame-

lyeknek az átlátszó betétei nem biztonságos anyagból készültek, és emiatt 

fennállhat a munkavállaló megsérülésének kockázata. A tolóajtókat bizto-

sító szerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínről való lefutá-

sukat vagy leesésüket. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan, kitámasz-

tást biztosító szerkezettel kell ellátni, amely a visszacsapódást megakadá-

lyozza. 
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A vészkijárati útvonalakban elhelyezkedő ajtókat a vonatkozó jogsza-

bályok szerinti jelölésekkel kell ellátni. Biztosítani kell, hogy ezek az aj-

tók belülről, külön segítség nélkül, bármikor nyithatóak legyenek, ha a 

munkahelyeken munkavállalók, illetve a munkavégzés hatókörében lévő 

más személyek tartózkodnak. 

A járműforgalom számára szolgáló kapuk közvetlen közelében megfelelő 

ajtót kell biztosítani a gyalogosok részére, kivéve, ha a járműforgalmat 

szolgáló kapukon biztonságos a személyek áthaladása. Ezeket az ajtókat 

feltűnő jelzéssel kell ellátni, állandóan szabadon kell hagyni, és biztosíta-

ni kell, hogy még véletlenül se legyenek eltorlaszolhatók. 

Olyan gépi működtetésű ajtó és kapu üzemeltethető, amelynek használata 

nem jelenthet baleseti veszélyt a munkavállalóra. Az ilyen ajtókat és ka-

pukat könnyen felismerhető és jól hozzáférhető biztonsági szerkezettel 

kell ellátni, és úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás esetén – ha ma-

guktól nem nyílnak ki – kézi erővel is nyithatóak legyenek. 

5.4.4. Közlekedési útvonalak, veszélyes területek 

A közlekedési útvonalakat, beleértve a szabadtéri munkahelyeket, a lép-

csőket, a rögzített létrákat és a rakodófülkéket vagy rámpákat (rakodókat), 

úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részé-

re könnyű, biztonságos és megfelelő hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, 

hogy az ilyen közlekedési útvonalak közelében dolgozó munkavállalók ne 

kerülhessenek veszélyes helyzetbe. 

A gyalogosforgalomra, illetve áruforgalomra használt útvonalakat a lehet-

séges használók számától és a munkáltatói tevékenység jellegétől függően 

kell méretezni. Amennyiben a közlekedési útvonalon szállítóeszközt 

használnak, ezek mellett a gyalogosok számára elegendő szabad helyet 

kell biztosítani. 

Amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a 

munka jellegéből adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa 

használt munkaeszköz vagy egyéb tárgy leesésének veszélye áll fenn, e 

helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy más műszaki megoldást kell 

biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókörében illetékte-

lenül tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre. A belépésre jo-

gosult munkavállalók védelme érdekében minden szükséges intézkedést 

meg kell tenni, és a veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok sze-

rint feltűnő jelzéssel kell ellátni. 
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A járműközlekedés útvonalai, valamint az ajtók, a kapuk, a gyalogjárdák, 

a folyosók és a lépcsők között elégséges szabad helyet kell biztosítani. 

Ennek megfelelően 

– a beépített erőgéppel rendelkező, illetve kötöttpályás szállítóeszkö-

zök közlekedési útjait úgy kell kialakítani, hogy a szállítóeszköz ré-

szére szükséges szabad szelvény és a közlekedési út határa között 

mindkét oldalon 0,50 m biztonsági távolság legyen; 

– a beépített erőgéppel rendelkező járművek, szállítóeszközök közle-

kedési útjait úgy kell kialakítani, hogy azok az ajtóktól, a kapuktól, 

az átjáróktól és a lépcsőkilépőktől legalább 1,00 m-re vezessenek el. 

A munkahelyeken a közlekedési utakat – a munkaeszközökre is figye-

lemmel – a külön jogszabályokban meghatározottak szerint egyértelműen 

jelölni kell. 

5.4.5. Mozgólépcsők 

A mozgólépcsők és mozgójárdák biztonságos működtetését biztosítani 

kell, azokat a szükséges biztonsági berendezéssel fel kell szerelni. A 

mozgólépcsőket és mozgójárdákat úgy kell kialakítani, hogy az azokra 

való fel- és lelépés, illetve használatuk biztonságos legyen. A fel- és lelé-

pőhelyeken elegendő helyet kell biztosítani arra, hogy szükség esetén 

egyszerre több személy is ott tartózkodhasson. A mozgólépcsők és moz-

gójárdák felületének csúszásmentesnek kell lennie. 

A mozgólépcsőket és mozgójárdákat az azokat használók, illetve a mun-

kavégzés hatókörében tartózkodó személyek által jól látható és felismer-

hető, könnyen elérhető vészleállító berendezéssel kell ellátni. A mozgó-

lépcsők, illetve mozgójárdák működési irányát jól látható jelzéssel kell 

megjelölni. 

A mozgólépcső, illetve mozgójárda meghajtómotorjának kikapcsolása 

után akaratlanul sem kerülhet mozgásba. 

5.4.6. Rakodók (rámpák) 

A rakodóknak meg kell felelniük a rajtuk mozgatandó teher méretének, a 

szállító-, illetve rakodógép biztonságos mozgásához szükséges hely-

igénynek. A rakodót legalább egy kijárati ponttal kell ellátni. A 20 m 

hosszúságot meghaladó rakodókat mindkét végén el kell látni lejárattal, 

amelyek lehetnek lépcsők vagy gyalogos-, illetve járműközlekedésre al-
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kalmassá tett levezető utak. A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy lehető-

leg megakadályozzák a munkavállaló arról történő leesését. A rakodó szé-

lét a vonatkozó jogszabályok szerinti jelöléssel kell ellátni. 

5.4.7. A szabad mozgás biztosítása 

A helyiségeknek elegendő padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel 

kell rendelkezniük ahhoz, hogy a munkavállalók a munkát egészségük, 

biztonságuk vagy kényelmük veszélyeztetése nélkül végezhessék. Vala-

mennyi munkavállalónak a munkahelyén történő mozgásához legalább 

2 m
2
 szabad területet kell biztosítani. Ha ez műszaki okokból nem való-

sítható meg, és legalább 1 m
2
 mozgási területet sem lehet kialakítani, úgy 

a munkavállaló részére a munkahelye közvetlen közelében legalább 

1,5 m
2
 méretű, mozgását lehetővé tevő helyet kell biztosítani. 

Azokban a helyiségekben, ahol a vízszintes padlózattal nem párhuzamos a 

mennyezet, a közlekedési utat úgy kell kialakítani, hogy megfelelő méretű 

szabad nyílás (szelvény) álljon rendelkezésre, figyelemmel az ott tervezett 

közlekedés módjára. A biztosítandó függőleges szabad méret 2,2 m-nél 

kisebb nem lehet. 

A munkavállaló részére a munkahelyen a munkavégzéshez megfelelő 

ülőhelyet kell biztosítani, amennyiben a munkát részben vagy teljes egé-

szében ülve is lehet végezni. Amennyiben a munka jellege miatt ülőhelyet 

nem lehet közvetlenül a munkahely mellett elhelyezni, akkor azt a mun-

kahely közelében kell biztosítani. 

5.5. Higiénia 

5.5.1. Öltözőhelyiségek 

A munkavállalók részére megfelelő öltözőt kell biztosítani, ha a munka-

végzéshez külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük, és – egészségügyi 

okok miatt, vagy a munkavállalók korára, nemére tekintettel – nem várha-

tó el tőlük, hogy máshol öltözzenek át. Amennyiben nincs szükség kiépí-

tett öltözőre, akkor valamennyi munkavállaló részére biztosítani kell 

olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja. 

Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani, illetve elkülöní-

tett használatukat biztosítani kell. Megfelelő szervezési intézkedések ki-

alakításával és megtartásával tíz főt meg nem haladó munkavállalói lét-
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számnál egy időben nem használható női-férfi közös öltözőt lehet kialakí-

tani. 

Az öltözőnek könnyen megközelíthetőnek és megfelelő méretűnek kell 

lennie, és azt ülőhelyekkel kell ellátni. Az öltöző alapterületét úgy kell ki-

alakítani, hogy az ott öltöző munkavállalók egymást ne akadályozzák. Öl-

tözőszekrényenként legalább 0,50 m
2
-nyi alapterületet kell biztosítani. Az 

öltöző minimális alapterülete 6 m
2
. 

Az öltözőt el kell látni olyan berendezéssel, amely biztosítja, hogy vala-

mennyi munkavállaló a ruházatát a munkavégzés időtartama alatt elzárva 

tarthassa. A munkaruházat szellőzését és száradását annak őrzési ideje 

alatt biztosítani kell. 

Veszélyes anyagok, illetve nedves vagy szennyezéssel együtt járó mun-

kakörülmények között végzett munka esetén külön öltözőszekrényt kell 

biztosítani azokon a szekrényeken kívül, ahol a munkavállalók az utcai 

ruhájukat tartják. 

Ha fogasos (ruhatári) öltöző kerül kialakításra, akkor a munkavállalók ré-

szére személyi értéktárgyaik megőrzéséhez zárható fiókokat kell rendsze-

resíteni. 

5.5.2. Tisztasági fokozatok 

Az öltözőt a munkavállalók tevékenysége, a munkáltatói tevékenység jel-

lege, illetve a munkafolyamat tisztasága alapján az alábbi tisztasági foko-

zatok egyikébe kell besorolni, illetve ez alapján a helyiségeket kialakítani 

és a felszerelést biztosítani: 

– "A" különösen tiszta, 

– "B" tiszta, 

– "C" közepesen szennyezett, 

– "D" erősen szennyezett, 

– "E" fertőző, mérgező. 

Az "A" "D" "E" tisztasági fokozatba tartozó tevékenység esetén étkezési 

lehetőséget kell biztosítani, illetve e tevékenységi körben öltözésre kettős 

- fekete-fehér - öltözőt kell kialakítani a munkavállalói összlétszám, de 

legalább a legnagyobb műszaklétszám alapján. A fekete-fehér öltözők kö-

zött a közlekedés csak a tisztálkodási helyiségen keresztül vezethet. 
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5.5.3. Tisztálkodó- és mellékhelyiségek 

A munkavállalók részére mosdóhelyiséget - amennyiben lehetséges, úgy 

zuhanyozóhelyiséget - kell biztosítani, ha az általuk végzett tevékenység 

fajtája vagy egyéb egészségügyi ok ezt szükségessé teszi. A férfiak és a 

nők részére külön zuhanyozókat vagy a zuhanyozók elkülönített használa-

tát kell biztosítani. A zuhanyozóknak megfelelő méretűeknek kell lenniük 

ahhoz, hogy valamennyi munkavállaló részére lehetővé tegyék az akadály 

nélküli, higiénés tisztálkodást. A zuhanyozókat el kell látni meleg és hi-

deg folyó vízzel. A mosdóhelyiségeket olyan berendezésekkel kell felsze-

relni, amelyek valamennyi munkavállaló részére lehetővé teszik a higié-

nés követelményeknek megfelelő tisztálkodást. 

Ha mosdóhelyiség kialakítására nincs szükség, akkor a munkahely kör-

nyezetében folyó vizes kézmosási, illetve mosdási lehetőséget kell bizto-

sítani úgy, hogy a higiénés követelmények megtarthatók legyenek, és a 

kéz szárításához megfelelő eszköz vagy berendezés álljon rendelkezésre. 

A mosdó- és öltözőhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, 

ezek csak egymástól elkülönített helyiségekben alakíthatók ki. 

A munkavállalók részére a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, il-

letve a zuhanyozóval és mosdókkal ellátott helyiségek közelében elkülö-

nített mellékhelyiségeket kell biztosítani, elegendő számú WC-vel és 

kézmosóval. 

A férfiak és a nők részére külön mellékhelyiségről vagy a mellékhelyisé-

gek elkülönített használatáról kell gondoskodni. 

Itt említjük meg, hogy a 24 °C (K)EH-érték feletti hőterheléssel járó zárt, 

telepített munkahelyeken az öltözőket és a mellékhelyiségeket úgy kell 

elhelyezni, hogy az zárt közlekedőhelyiségen át legyen megközelíthető. 

5.5.4. Hulladékkezelés 

A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) szilárd hulladékot 

(szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. A nem ve-

szélyes, bomló, szerves anyagot tartalmazó, valamint a bűzös termelési 

hulladékot fedett, résmentes, mosható, fertőtleníthető, pormentes ürítést 

biztosító tartályban vagy konténerben kell gyűjteni. A hulladékkezelést 

részletesen szabályozza a 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálko-

dásról 
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A gyűjtőtartályokat a munkahelyről az erre a célra kijelölt tároló helyre 

naponta be kell gyűjteni, és onnan rendszeresen, de legalább hetente két-

szer el kell szállítani. A tároló helyen a hulladék nem szennyezheti a kör-

nyezetet. A tároló hely legyen tisztán tartható, rendelkezzen vízvételi és 

szennyvízkiöntő lehetőséggel, illetve szállító járművel történő megközelí-

tési lehetőséggel. 

A hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat naponta, a tároló helyeket, il-

letve környezetüket rendszeresen, de legalább hetente két alkalommal kell 

tisztítani és fertőtleníteni, illetve szükség szerint gondoskodni kell a rova-

rok, rágcsálók irtásáról. 

5.6. Veszélyhelyzetek 

5.6.1. Menekülési utak, vészkijáratok 

A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a 

lehető legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre 

kell vezetniük. A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakí-

tani, megjelölni, és olyan állapotban kell tartani, hogy azokon a munka-

vállalók gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, il-

letve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek. 

A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalak számát, méretét, illetve 

kialakításukat a munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és mére-

teitől függően, az ott tartózkodó személyek legnagyobb létszámából kiin-

dulva kell a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak alapján megter-

vezni. 

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 meg-

határozott módon kell jelzésekkel ellátni. 

A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonala-

kat és kijáratokat, valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és 

ajtókat szabadon kell hagyni, hogy azok bármikor akadálytalanul hasz-

nálhatók legyenek. 
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A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, 

amely áramkimaradás esetén is működőképes, és a szükséges megvilágí-

tást biztosítja. 

5.6.2. Tűzjelzés, tűzoltás 

Az épületek méretétől és használatától, a bennük lévő berendezésektől, 

felszereléstől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, vala-

mint az ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függő-

en a munkahelyeket tűz oltására alkalmas készülékkel, illetve külön jog-

szabályok szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel, rendszerrel 

kell ellátni. 

Nem automatikus, egyszerűen használható tűzoltó készülékeket kell al-

kalmazni, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek 

legyenek. A készülékek elhelyezésére a vonatkozó jogszabály szerinti jel-

zésekkel kell utalni. 

5.6.3. Elsősegélyhelyek 

Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok 

veszélyességétől, illetve az ott dolgozók számától függően kialakított el-

sősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül 

kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. 

Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől füg-

gően hordágyat megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, 

könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készen-

létben tartani. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan esz-

közök pótlásáról. 

5.6.4. Szabadtéri munkahelyek 

Azokat a szabadtéri munkahelyeket, közlekedési útvonalakat és egyéb te-

rületeket vagy berendezéseket, amelyeket a munkavállalók tevékenységük 

során elfoglalnak vagy használnak, úgy kell kialakítani, hogy közelükben 

a gyalogosok és a járművel haladók biztonságosan közlekedhessenek. 

Szabadtéri munkahelyen történő munkavégzés esetén biztosítani kell, 

hogy a munkavállalók 
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– védve legyenek az időjárás káros következményei és a biológiai 

kóroki tényezők ellen, a lehulló tárgyaktól, a zaj, gáz, gőz vagy por 

ártalmas hatásaitól; 

– veszély esetén gyorsan el tudják hagyni a munkavégzés helyét, vagy 

gyorsan segítséget kaphassanak; 

– az elcsúszás, elesés veszélyétől védve legyenek. 

A szabadban kialakított munkahelyek és közlekedési utak megfelelő 

megvilágítását biztosítani kell. Mindezek általános megvilágítása során a 

rendelet 4. számú mellékletében előírt közepes megvilágítási értékeket 

kell biztosítani. Az egyéb munkahelyen legalább 50 lx közepes megvilá-

gítási erősséget kell biztosítani. 



 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

6. A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egész-

ségügyi követelményeinek minimális szintje 

6.1. A munkáltató felelőssége 

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények 

között szabad használni. 

– A veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében – ha annak 

biztonsága függhet a szerelés körülményeitől – a szerelést követően 

és az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint – ha a munka-

eszközön az új munkahelyen történő felállítását megelőzően végez-

tek szerelési munkát – a használatba vétel előtt a biztonságos szere-

lésről, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos működés fel-

tételeiről és körülményeiről a megbízott személy ellenőrző felül-

vizsgálat keretében meggyőződik. 

– Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltató írás-

ban határozza meg. A vizsgálat megállapításait, a megtett intézkedé-

seket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A munkáltató gondoskodik az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbí-

zott személy általi elvégzéséről. 

– Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, 

a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltató írásban határozza 

meg, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt 

érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított hasz-

nálati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó 

előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati időszak nem haladhatja 

meg az öt évet. 

– A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyző-

könyvben kell rögzíteni, amelyet a következő időszakos ellenőrző 

felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni. 

– Ha a munkaeszközt a telephelyen kívül használják a legutóbbi idő-

szakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkáltató tárgyi esz-

köz alkalmazásával (pl. a munkaeszközön elhelyezett, jól látható 

jelzéssel) tájékoztatást nyújt. 

A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés vizsgálata 



110                                                                        MUNKAVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu                                                   Keisz István, BME 

– Közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző fe-

lülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkál-

tató a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági fe-

lülvizsgálatának keretében gondoskodik. 

– Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelő-

zően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása 

után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági 

felülvizsgálattal. 

– Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyako-

risággal kell elvégezni: 

 áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel; 

 kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon 

évenként szerelői ellenőrzéssel; 

 egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági fe-

lülvizsgálattal. 

Az Mvt. 21. §-ában foglaltak szerinti újraindítási feltételek alá nem tarto-

zó munkaeszközt, ha azzal műszaki okból 30 napot meghaladó ideig 

munkát nem végeztek, vagy sérülést okozó esemény következett, illetve 

következhetett volna be, továbbá ha azon átalakítást végeztek, csak akkor 

lehet ismételten használatba venni, ha azt megbízott személy megvizsgál-

ta és írásban nyilatkozott a munkaeszköz alkalmasságáról. 

A munkáltató az alkalmazásra szánt biztonságos munkaeszköz megvá-

lasztásánál és az üzemeltetés helyének kijelölésénél gondoskodik arról, 

hogy a munkaeszköz használata során 

– a munkavállaló testtartása megfeleljen az egészséget nem veszélyez-

tető és biztonságos munkavégzés követelményeinek; 

– a munkaeszköz elégítse ki a sugárvédelmi, villamosbiztonsági és er-

gonómiai követelményeket, illetve használata ne vezessen kóroki 

tényezők (pl. zaj, rezgés, lokális meleg, hideghatás) kialakulásához; 

– biztosítsa a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmét. 

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a veszélyes munkaeszközt kizá-

rólag annak kezelője használja. Javítást, átalakítást, karbantartást csak a 

munkáltató által e feladat elvégzésére megbízott, külön oktatásban része-

sített személy végezhet. 
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A munkáltató a biztonságos munkaeszköz megválasztása során a munka-

vállalókat a munkaeszközök használatával összefüggésben tájékoztatja 

legalább 

– a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos hasz-

nálatának körülményeiről, feltételeiről; 

– rendeltetésszerű használata során az előrelátható veszélyes, illetve 

veszélytelen meghibásodási lehetőségeiről és a meghibásodás esetén 

szükséges tennivalókról; 

– az előfordulható téves kezelésről és annak következményeiről; 

– a körülmények megváltozásáról, még abban az esetben is, ha a vál-

tozás olyan munkavállaló közvetlen környezetében történik, aki az 

érintett munkaeszközt nem használja. 

A tájékoztatást az érintett munkavállaló részére az általa értett nyelven, 

érthetően, ahol szükséges írásban kell megadni. 

A munkáltató a munkába álláskor, illetve a munkaeszköz átalakításakor 

vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor a munkavédelmi oktatás kere-

tében a munkavállalót a munkaeszközök használatával összefüggésben 

tájékoztatja legalább 

– a munkaeszköz üzembe helyezéséről, használatáról; 

– a többfunkciós és a cserélhető munkaeszköz vagy a kiegészítő be-

rendezés fel- és leszereléséről, működtetéséről; 

– a munkaeszköz meghibásodási lehetőségeiről, a munkavállalónak a 

hibák elhárításával kapcsolatos feladatairól; 

– a rendkívüli körülmények bekövetkezése esetén szükséges teendők-

ről; 

– a különböző alkalmazási célú védőburkolatokról és biztonsági be-

rendezésekről; 

– a munkaeszközök rendeltetésellenes használatáról és annak követ-

kezményeiről; 

– a veszélyes terek megközelítéséről, az alkalmazott védelmi megol-

dásokról; 

– a munkavállaló munkakörébe tartozó beállítási feladatokról; 
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– a munkaeszköz használatához szükséges egyéni védőeszközök és 

használatuk követelményeiről; 

– a munkaeszköz üzemeltetéséből adódó helyi sajátosságokról. 

A munkáltatónak az Mvt. VI. fejezetében meghatározott, az egészséges és 

biztonságos munkavégzés érdekében a munkavállalókkal, illetve munka-

védelmi képviselőikkel folytatott tanácskozáson, valamint a munkáltatói 

intézkedések előzetes megvitatása során konzultálnia kell a munkaeszkö-

zökkel kapcsolatos kérdésekről. 

6.2. Általános, valamennyi munkaeszközre vonatkozó követel-

mény 

A munkáltató köteles a munkavállalók munkavégzéséhez olyan munka-

eszközt rendelkezésükre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és 

az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavéde-

lemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körül-

mények közötti – a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető – haszná-

latra. 

A munkáltató a munkaeszközök munkavállalók részére történő kiválasz-

tásánál figyelembe veszi a munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit, 

a munkakörülményeket és a munkaeszköz használatának kockázatait. 

Ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körül-

ményeit a munkaeszközök használata során nem lehet a munkavállalók 

számára teljes mértékben biztosítani, a munkáltató biztonsági berendezé-

sek, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti al-

kalmazásával a kockázatokat minimálisra csökkenti. 

A munkáltató megteszi a szükséges karbantartási intézkedéseket annak 

biztosítására, hogy a munkaeszköz teljes élettartalma alatt feleljen meg az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-

nyeinek. 

6.2.1. A munkavállalót veszélyeztető kockázatok csökkentése 

A munkaeszközt úgy kell elhelyezni, felállítani és használni, hogy a moz-

gó elemek között elegendő hely álljon rendelkezésre, valamennyi felhasz-

nált, illetve előállított energiaforma és anyag biztonságosan kerüljön a 

munkaeszközhöz, illetve onnan elvezetésre. 
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A munkaeszköz felállítását és leszerelését csak biztonságos körülmények 

között szabad elvégezni, figyelemmel a gyártó által az üzemeltetési do-

kumentációban meghatározott előírásokra. 

Azt a munkaeszközt, amelyet a használata alatt villámcsapás érhet, meg-

felelő berendezés alkalmazásával, illetve intézkedés megtételével e hatás-

tól meg kell védeni. 

6.2.2. A munkaeszköz kialakítása és elhelyezése 

A munkaeszközöket úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy 

– a munkavállalókat és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat 

meg lehessen védeni a munkaeszköz kigyulladásától vagy túlhevülé-

sétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt vagy tárolt gáz, 

por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő ki-

jutásától; 

– alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyagok 

robbanásveszélyének megelőzésére; 

– mind az üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén bizto-

sítható legyen a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tar-

tózkodók védelme az áramütés ellen. 

Egyedi kockázatmegelőző intézkedés megtétele szükséges, ha a munka-

eszközt olyan magasban levő munkahelyen használják, ahol 

– közvetlenül a munkavégzés helye mellett vagy alatt – függetlenül a 

szintkülönbségtől – olyan anyag van, ahol fennáll a belefulladás ve-

szélye; 

– a munkaeszköz kiszolgálása a talajhoz képest 1 m-nél magasabb do-

bogóról, állványról vagy emelvényről történik; 

– a biztonsági és ergonómiai feltételeket kielégítő munkahely 2 m fe-

lett helyezkedik el. 

A munkaeszközt indítani csak az indító berendezés szándékos működteté-

sével lehet. Ez vonatkozik 

– az üzemszünet utáni újraindítás műveletére is, függetlenül attól, 

hogy az üzemszünet milyen okból következett be; 
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– az üzemállapotok (pl. sebesség, nyomás) jelentős változására is ak-

kor, ha az újraindítás vagy az üzemállapotoknak a jelentős változása 

az érintett személyekre nézve veszélyt jelent. 

Az előző bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik arra 

az esetre, ha a gép újraindítása, vagy a működési feltételek változása au-

tomatikus ciklusok szabályos egymást követő ritmusának a következmé-

nye. 

A munkaeszközt jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelke-

ző kezelőelemmel kell ellátni. A kezelőelemeket lehetőleg a veszélyes té-

ren kívül és olyan módon kell elhelyezni, hogy működésük (ideértve a ke-

zelő akaratától független vagy váratlan működtetést is) ne jelentsen ve-

szélyt. 

A munkaeszköz kezelőjének a fő kezelőhelyről egyértelműen látnia kell 

azt, hogy senki sem tartózkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, 

automatikusan működő biztonsági jelzést (hangjelzést, illetőleg világító 

jelzést) kell adni a munkaeszköz elindítása előtt. A vezérlőrendszernek, 

amely a munkaeszköz kezelője részére biztosítja a szükséges jelzést, biz-

tonságosnak kell lennie, meghibásodása vagy megrongálódása nem idéz-

het elő veszélyes helyzetet. Lehetővé kell tenni, hogy a kockázatnak kitett 

munkavállaló, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodó kellő időben 

elkerülhesse, elháríthassa a munkaeszköz elindítása, illetve leállítása által 

előidézett veszélyt. 

Minden munkaeszközt el kell látni olyan kezelőelemmel, amely azt biz-

tonságosan működteti, és biztosítja a munkaeszköz teljes leállítását. 

A munkaeszköz indító berendezésének kiválasztásánál figyelembe kell 

venni a várható üzemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti üzemelte-

tési kieséseket. Minden kezelőhelyet el kell látni vészkikapcsoló berende-

zéssel, amely a munkaeszköz részeit vagy egészét a veszély jellegétől 

függően leállítja úgy, hogy a munkaeszköz biztonságos állapotba kerül. 

Amikor a munkaeszköz vagy annak veszélyes részei leálltak, az érintett 

működtető egységek energiaellátását a vezérlésnek meg kell szakítania. 

A munkaeszközt a veszélyeitől és a rendes leálláshoz szükséges időtől 

függően el kell látni megfelelő számú vészkikapcsoló berendezéssel. 
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Műszaki megoldással kell biztosítani, hogy a berendezés leállító rendel-

kezésének (kapcsolójának) elsőbbsége legyen az indító rendelkezéssel 

(kapcsolóval) szemben. 

A vészkikapcsoló berendezés kezelőelemeit úgy kell elhelyezni, hogy azt 

a kezelő (kezelők), továbbá más, a veszély bekövetkezését észlelő szemé-

lyek könnyen elérhessék és veszélytelenül működtethessék. 

A leeső vagy kivágódó tárgyak veszélyével járó munkaeszközt el kell lát-

ni a veszély jellegének megfelelő védőberendezéssel. 

A gáz, gőz, aerosol, folyadék vagy por kibocsátásával veszélyt okozó 

munkaeszközt el kell látni megfelelő felfogó, elvezető, illetve elszívó be-

rendezéssel a keletkezési helyen. 

Ha a munkavállalók védelme szükségessé teszi, a munkaeszközt vagy an-

nak részeit rögzítéssel vagy más módon stabilizálni kell. 

Ha a munkaeszköz törése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkaválla-

lót, megfelelő védőintézkedéseket kell tenni. 

A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni védőberendezéssel, amely el-

határolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a ve-

szélyes tér elérése előtt. Olyan védőberendezést kell alkalmazni, amely 

– stabil kialakítású; 

– nem okoz többletkockázatot; 

– nem távolítható el, vagy nem hatástalanítható könnyen; 

– a mozgó résztől megfelelő távolságot biztosít; 

– nem akadályozza a munkaeszköz működésének figyelemmel kíséré-

sét; 

– lehetővé teszi a szereléshez vagy a karbantartáshoz szükséges műve-

letek elvégzését anélkül, hogy a védőberendezéseket leszerelnék, il-

letve a hozzáférést a munkavégzés területére korlátozza. 

Munkaeszköz kezelésére, szerelésére, karbantartására szolgáló területeket 

az elvégzendő művelethez szükséges mértékben meg kell világítani. 

A munkaeszköznek magas vagy igen alacsony hőmérsékletű részeit meg-

felelő védelemmel kell ellátni az érintés vagy túlzott megközelítés ellen. 
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A munkaeszközöket a munkavállalók biztonsága érdekében el kell látni 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szüksé-

ges egyértelmű, könnyen észrevehető és a munkavállaló által érthető jelö-

léssel, illetve figyelmeztető jelzéssel (pl. adattábla, gyártó adatai, kezelő-

gombok magyar nyelvű feliratai, piktogramok). 

Karbantartási műveleteket csak a munkaeszköz leállított állapotában sza-

bad végezni. Ha ez nem lehetséges, megfelelő védőintézkedéseket kell 

tenni, vagy biztosítani kell, hogy az ilyen műveletek a veszélyes téren kí-

vül elvégezhetők legyenek. 

A munkaeszközt el kell látni könnyen felismerhető szerkezettel, amellyel 

le lehet választani az energiaforrásról. Az energia visszatérése, a vissza-

kapcsolás nem jelenthet veszélyt a munkavállalókra. 

A gépi hajtású teheremelés és -mozgatás céljára kialakított munkaeszköz-

höz megfelelő naplót kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti 

vizsgálatokat, az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét 

rögzíteni kell. 

Biztosítani kell, hogy a munkavállalók biztonságosan bejuthassanak és 

tartózkodhassanak minden olyan területen, amely szükséges a munkaesz-

közzel történő munkavégzéshez. 

6.3. A mozgó (önjáró és nem önjáró) munkaeszközök minimális 

kiegészítő követelményei 

A mozgó (önjáró és nem önjáró) munkaeszközöket úgy kell kialakítani és 

felszerelni, hogy a rajtuk elhelyezkedő munkavállalókat fenyegető kocká-

zat megszüntethető vagy csökkenthető legyen az üzem közbeni helyvál-

toztatás során, ideértve a kerékkel való érintkezés, illetve a kerék vagy 

lánctalp közé történő beszorulás kockázatát is. 

Ha a mozgó munkaeszköz és a hozzácsatlakozó kiegészítő berendezés, 

illetve vontatmány között az energiaátvivő rendszerben hirtelen blokkolás 

következik be, és emiatt kockázat alakulhat ki, azt a munkaeszköz megfe-

lelő kialakításával vagy átalakításával kell elhárítani. Amennyiben a 

blokkolás nem küszöbölhető ki, valamennyi szükséges intézkedést meg 

kell tenni a veszély elhárítására. 

A mozgó munkaeszköz egységei közötti energiaátvitelt biztosító berende-

zést el kell látni felfüggesztő szerkezettel, hogy a talajjal ne érintkezzen, 



6. A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK...                                117 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

ne súrlódjon, illetve ne szennyeződjék el. Amennyiben ez mégis bekövet-

kezik, úgy a javítás lehetőségét biztosítani kell. 

Azt a mozgó munkaeszközt, amelyben munkavállaló tartózkodik, úgy kell 

kialakítani, hogy a rendeltetésszerű használat során a felborulásból, illetve 

átfordulásból eredő veszélyek csökkenjenek, ezért ezeket el kell látni 

– olyan biztonsági berendezéssel, amely kizárja, hogy a munkaeszköz 

billenése meghaladja a negyed fordulatot; 

– olyan berendezéssel, amely lehetővé teszi, hogy a rajta tartózkodó 

munkavállaló részére elegendő szabad hely maradjon, ha a negyed 

fordulatot meghaladó billenésből eredően szerkezeti összenyomódás 

következhet be; 

– egyéb, az a), b) pontban meghatározott védelmi hatékonyságot biz-

tosító berendezéssel. 

Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy a munkaeszközön a kezelő-

vel együtt ott tartózkodó munkavállaló a felborulás, illetve átfordulás mi-

att a munkaeszköz részei, illetve a padozat közé beszorulhat, részére 

olyan műszaki megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja ilyen esetek-

ben az ülésben maradását. 

Szállítóeszközt csak a borulás kockázatát csökkentő, illetve megszüntető 

olyan megoldással (berendezéssel) lehet üzemeltetni, amely 

– megakadályozza a szállítóeszköz borulását, vagy 

– biztosítja, hogy felborulás esetén a szállítóeszközön helyet foglaló 

munkavállaló részére az eszköz elemei, illetve az elemek és a pado-

zat között elegendő szabad tér maradjon, vagy 

– lehetővé teszi, hogy a munkavállaló az ülésben maradjon úgy, hogy 

a felboruló munkaeszköz részeivel ne kerülhessen érintkezésbe. 

Azoknak az önjáró munkaeszközöknek, amelyek mozgása a munkaválla-

lókra kockázatot jelenthet, az alábbi követelményeket kell kielégíteni. 

– Berendezés (stb.) alkalmazásával meg kell akadályozni a munkaesz-

közöknek a kezelő akaratától független elindítását. 

– Berendezéssel kell kiküszöbölni a pályához kötött munkaeszközök 

egyidejű mozgása során ezek összeütközését. 

– A munkaeszközt fék- és rögzítő berendezéssel kell felszerelni. 
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– Amennyiben biztonsági szempontból szükséges, a munkaeszközön 

legyenek könnyen hozzáférhető helyen olyan kezelőelemek vagy au-

tomatikusan kioldódó vészkikapcsoló berendezések, amelyek a fő 

működtető rendszer meghibásodása esetén biztosítják a berendezés 

lefékezését és megállítását. 

– Megfelelő látóteret kell biztosítani – szükség esetén segédeszköz (pl. 

látóteret kibővítő elektronikus képátviteli rendszer, optikai rendszer, 

periszkóp, látószöget bővítő lencse) alkalmazásával – a munkaesz-

köz vezetője részére. 

– A munkaeszköz rendelkezzen a munkavállalók biztonságos munka-

végzésének, az elvégzendő munka követelményeinek megfelelő 

olyan világító berendezéssel, amely elegendő biztonságot nyújt a 

munkavállaló számára éjszakai vagy elégtelen világítási körülmé-

nyek közötti alkalmazás esetére. 

– Amennyiben a munkaeszköz, illetve a hozzákapcsolt pótkocsi, vagy 

a rajta elhelyezett rakomány tűzveszély kockázatát rejti magában, és 

ezáltal veszélyeztetheti a munkavállalót, a munkaeszközön vagy az 

alkalmazás helyén álljon rendelkezésre a tűz leküzdéséhez szüksé-

ges eszköz. 

– A távvezérelt munkaeszköz automatikusan álljon le, ha az ellenőr-

zött vezérlési zóna határára ér. 

– Az a távvezérelt munkaeszköz, amely a munkavállalónak ütközhet, 

vagy őt valaminek nekiszoríthatja, rendelkezzen olyan védőberende-

zéssel, amely az összeütközés, illetve összenyomás veszélyét csök-

kenti, illetve kiküszöböli. 

Önjáró munkaeszközt csak megfelelő vezetői, illetve kezelői engedéllyel 

rendelkező munkavállaló vezethet és kezelhet. Részére a megfelelő útmu-

tatásokat – ahol szükséges írásban – a biztonságos működtetés érdekében 

meg kell adni. 

Az önjáró munkaeszköz munkaterületen történő mozgásához szükséges 

közlekedési szabályokat meg kell határozni. 

Szervezési intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az önjáró 

munkaeszközök munkakörzetébe a munkavállaló gyalogosan ne léphes-

sen be. 
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Ha a munkavállaló munkahelyén a munkáját mozgásban vagy állva végzi, 

megfelelő intézkedésekkel kell kizárni a mozgó munkaeszköztől történő 

sérülést. 

A munkavállaló akkor tartózkodhat a mozgásban lévő önjáró és nem önjá-

ró munkaeszközön, ha erre a célra biztonságos tartózkodási helyet alakí-

tottak ki. Amennyiben a munkát mozgás közben szükséges elvégezni, a 

munkaeszköz sebességét ennek megfelelően kell megválasztani. 

A belső égésű motorral kialakított önjáró munkaeszközt csak akkor lehet 

zárt munkatérben használni, ha a munkatérben az egészséget nem veszé-

lyeztető és elegendő mennyiségű levegő áll rendelkezésre. 

6.4. A terhek emelésére használt munkaeszközök minimális kö-

vetelményei 

Tartósan helyhez kötött emelőgép céljára csak olyan munkaeszköz hasz-

nálható, amely az alkalmazás teljes időtartama alatt stabilitását és terhel-

hetőségét – különös figyelemmel az emelendő teherre, a terhelések fel-

függesztési és a teherviselő elemek csatlakozási pontjaira – megőrzi. 

A tehermozgatáshoz szükséges emelőgép kiválasztásánál figyelembe kell 

venni az emelendő terhek tömegét, alakját, a terhek felfüggesztési és a te-

herviselő elemek csatlakozási pontjait, a függesztő eszközök alkalmazha-

tóságát és az emelés idején fennálló légköri viszonyokat. 

A terhek emelésére használt munkaeszközön világosan és jól látható mó-

don kell jelölni a névleges teherbírás értékét. A munkaeszköz egyes 

üzemállapotaira engedélyezett tényleges teherbírás értékeit az emelőgép 

kezelője által jól látható helyre felszerelt táblán kell rögzíteni. 

A teherfelvevő és függesztő eszközöket úgy kell jelölni, hogy a biztonsá-

gos használatukhoz szükséges tulajdonságaik felismerhetőek legyenek. 

Ezen eszközöket úgy kell tárolni, hogy rongálódásuk és károsodásuk ne 

következhessen be. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos álla-

potukról minden munkakezdés alkalmával meg kell győződni. 

A tartósan helyhez kötött emelőgépeket úgy kell telepíteni, hogy a teher 

munkavállalóval történő ütközésének, lezuhanásának, az emelő horogból 

és a teherfelvevő eszközből véletlenül történő kiakadásának, illetve a nem 

kívánt egyéb veszélyek kialakulásának a kockázata csökkenjen. 
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A mozgó vagy szétszerelhető emelőgépet úgy kell felállítani és használni, 

hogy stabilitása az üzemeltetés során minden előre látható veszélyre és a 

talaj jellegére is figyelemmel biztosított legyen, és ne álljon fenn a boru-

lás, illetve a megcsúszás kockázata. 

6.5. Személyek emelésére és  tartására használt munkaeszközök 

minimális követelményei 

Azokat az emelőgépeket, amelyeket a munkavállalók emelésére vagy 

mozgatására használnak, úgy kell kialakítani, hogy 

– a személytartó szerkezet lezuhanásából keletkező kockázatot erre 

alkalmas berendezés megakadályozza; 

– az a munkavállalónak a személytartó szerkezetből történő kiesési 

kockázatát kizárja; 

– az a munkavállaló beszorulását, összenyomását, illetve a tárgyakkal 

történő nem szándékos érintkezését kizárja; 

– a berendezés meghibásodása esetén a függve maradó személytartó-

ban helyet foglaló munkavállaló ne kerüljön veszélybe, és mentése 

biztosítható legyen. 

Ha a fentebb meghatározott kockázat nem elhárítható, a követelmény tel-

jesíthető a megnövelt biztonsági tényező figyelembevételével alkalmazott 

kötél állapotának napi ellenőrzésével. 

A munkavállalókat csak erre a célra kialakított és megfelelőségét tanúsí-

tott emelőgéppel, illetve kiegészítő berendezéssel lehet emelni. 

Kivételesen technológiai, kármegelőzési okból az előzőekben leírtaktól 

eltérően is lehet emelni a munkavállalót, ha a munkáltató megfelelő in-

tézkedéseket tesz a biztonságos emelés feltételeinek maradéktalan megva-

lósítására és biztosítja az emelés idejére a szükséges felügyeletet. 

Amíg a munkavállalók a személytartó szerkezetben tartózkodnak, az eme-

lőgép vezérlő állását annak kezelője nem hagyhatja el. A kezelő és a sze-

mélytartó szerkezetben tartózkodó között az emelés teljes időtartama alatt 

a szóbeli kommunikáció lehetőségét biztosítani kell. Az emelés megkez-

dése előtt a mentés feltételeit meg kell tervezni, és biztosítani kell, hogy a 

munkavégzés teljes ideje alatt a mentéshez szükséges, megfelelő bizton-

ságot nyújtó eszközök rendelkezésre álljanak. 
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Ha a munkaeszközt nem személyek emelésére alakították ki, és a haszná-

lati célja eltéveszthető, jól felismerhető és egyértelmű jelöléssel kell az 

alkalmazási területét jelezni. 

Megemelt terhet csak leesés elleni védelemmel ellátott munkaterület felett 

szabad mozgatni, függő teher alatt munkavállalók nem tartózkodhatnak. 

Ha a munkát nem lehet más módon elvégezni mint a megemelt teher 

munkavállalók feletti mozgatásával, a szükséges biztonsági intézkedése-

ket a munkáltató meghatározza, és intézkedéseket tesz a munka ennek 

megfelelő végzésére. Ilyen esetben erőzárás elvén működő megfogó szer-

kezet, illetve elektromágnes emelő nem alkalmazható. 

Ha két vagy több, nem kézzel vezetett teher emelésére állítanak fel, illetve 

szerelnek össze helyhez kötött emelőgépeket úgy, hogy azoknak a ható-

sugara egymásba ér, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy a terhek és a munkaeszközök szerkezeti elemeinek összeütközése ne 

következhessen be. 

A mozgó munkaeszközzel történő teheremelés esetén a gyártó által meg-

határozott, a helyi körülmények figyelembevételével alkalmazott kitá-

masztó eszközök és egyéb segédeszközök alkalmazásával kell megakadá-

lyozni az emelőgép megbillenését, felborulását, elmozdulását, megcsú-

szását. Az emelés megkezdése előtt a stabilitás meglétét a munkaeszköz 

kezelőjének ellenőrizni kell. 

Amennyiben a terhek emelésére kialakított munkaeszköz kezelője a teher 

emelésének teljes folyamata alatt nem tudja annak biztonságos mozgását 

közvetlenül vagy megfelelő segédeszköz alkalmazásával folyamatosan 

figyelemmel kísérni, a feladat ellátására más, megfelelő képesítéssel ren-

delkező személyt is kell biztosítani. E személy feladata a biztonságos irá-

nyítás. A munkáltatónak biztosítania kell a munkaeszköz kezelője és az 

irányítást végző személy között a folyamatos, közvetlen kommunikáció 

lehetőségét, továbbá szervezési intézkedéseket kell tennie az emelt teher-

nek a munkavállalókat, illetve a munkakörnyezetet veszélyeztető ütközé-

sének megelőzésére. 

A teheremelés munkafolyamatát úgy kell megszervezni, hogy a tehernek 

a teherfelvevő eszközre kézzel történő felfüggesztése vagy levétele az e 

feladatot ellátó munkavállaló által biztonságosan legyen elvégezhető kü-

lönösen, ha a munkavállaló közvetlenül vagy közvetve kezeli a munka-

eszközt. 
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Valamennyi emelési műveletet körültekintően kell megtervezni, és oly 

módon megvalósítani, illetve felügyelni, hogy a munkavállalók és a mun-

kavégzés hatókörében tartózkodók egészségének és biztonságának vé-

delme biztosítva legyen. 

Ha a terhet egyidejűleg két vagy több munkaeszközzel emelik, az együt-

tes munkavégzés biztonsága érdekében külön technológiai utasítást kell 

kiadni, és az abban foglaltak megvalósítását ellenőrizni kell. 

A terhek emelésére kizárólag olyan emelőgépek alkalmazhatóak, amelyek 

az emelt terhet a részleges, illetve teljes energia kimaradás esetén is bizto-

san megtartják. Amennyiben ez teljes biztonsággal nem lehetséges, úgy a 

munkáltató intézkedéseket tesz a munkavállalókat fenyegető veszélyek 

megelőzése érdekében. 

Függő terhet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, kivéve, ha a veszélyes 

térbe történő belépést műszaki eszközök alkalmazásával lehetetlenné tet-

ték, az emelő szerkezeten a teher rögzítése biztonságosan megtörtént, és a 

teher függésben tartása biztosított. 

A terhek mozgatására szabadban használt emelőgépekkel végzett tevé-

kenységet le kell állítani, ha a munkaeszköz működésének biztonságát és 

biztonságos használatát az időjárási körülmények veszélyeztetik. Ilyen 

esetben a munkaeszköz használati tájékoztatója által meghatározott intéz-

kedéseket kell megtenni, különös tekintettel a munkaeszköz felborulásá-

nak megelőzésére. 

A terhek emelésére használt munkaeszközök részletes üzemeltetési köve-

telményeit az Mvt. 11. §-a szerint kiadott, a 47/1999 (VIII. 4.) GM rende-

lettel létrehozott emelőgépek biztonsági szabályzata tartalmazza. 

6.6. A magasban lévő munkahelyen ideiglenesen végzett munká-

nál használt munkaeszközökre vonatkozó általános köve-

telmények 

Azokon a magasban lévő munkahelyeken, ahol ideiglenesen végeznek 

munkát, és a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos és ergonómiai 

feltételeket kielégítő munka- vagy tartózkodási területet nem lehet biztosí-

tani, ott olyan munkaeszközöket kell a munkavállaló rendelkezésére bo-

csátani, amelyek megfelelnek az egészséget nem veszélyeztető és bizton-

ságos munkavégzés követelményei megvalósításához és fenntartásához 

szükséges feltételeknek. 
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A fenti bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során az 

egyéni védelem alkalmazásával szemben elsősorban kollektív műszaki 

védelmet kell biztosítani. Ez különösen a kockázatok megelőzésére és ki-

küszöbölésére alkalmas berendezés megválasztásával, használatával, a 

használatra vonatkozó speciális képzéssel, meghatározott időszakonkénti 

kiegészítő vizsgálatával történhet. 

Az alkalmazandó munkaeszköz méretét az előrelátható igénybevétel és az 

elvégzendő munkafeladatok alapján úgy kell megválasztani, hogy a mun-

kát biztonságos körülmények között lehessen végezni. 

A munkahelyek megközelítésének módját, illetve az oda történő feljutást 

biztosító legalkalmasabb eszközt az igénybevétel gyakorisága, az áthida-

landó magasságkülönbség és a használat várható időtartamának figyelem-

bevételével kell megválasztani. Biztosítani kell veszély esetére a menekü-

lés lehetőségét is. 

A munkahelyre történő feljutást biztosító munkaeszközről a munkaszint-

re, az állványok járólapjára, járószintjére történő átlépés és onnan a visz-

szalépés nem növelheti a lezuhanás kockázatát. 

A létrák fellépői, illetve fokai munkaszintként csak akkor használhatók, 

ha más biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása nem indokolt a kocká-

zat alacsony szintje, a tervezett használat rövid ideje, vagy a helyszín 

olyan adottságai miatt, amelyeket a munkáltató nem tud megváltoztatni. 

A magasban levő munkahely megközelítéséhez, illetve a munkaeszköz 

munkavégzési helyzetbe állításához kötél (kötéltechnika) csak akkor 

használható, ha az elvégzett kockázatértékelés szerint (Mvt. 54. §) a mun-

ka biztonságosan elvégezhető, és más, biztonságosabb munkaeszköz 

használata nem indokolt. A kockázatértékelés megállapításai, továbbá az 

elvégzendő munka időtartama és jellege alapján a biztonsági és ergonó-

miai szempontokat kielégítő munkaeszközök kombinációját (munkahely-

zet-rendszert) kell alkalmazni. 

A kiválasztott munkaeszköz biztonságos alkalmazásának feltételeit – an-

nak típusától függően – úgy kell meghatározni, hogy a munka során a 

munkavállalót fenyegető veszélyt a lehető legalacsonyabb szinten lehes-

sen tartani. Szükség esetén a munkavállalók lezuhanását megakadályozó 

rendszert kell alkalmazni. 
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A munkavállalók lezuhanását megakadályozó rendszerek kellő szilárdsá-

gúak legyenek, és azokat úgy kell kialakítani, hogy a magasból történő le-

zuhanást megakadályozzák, illetve a munkavállalóknak sérülést ne okoz-

zanak. A kollektív műszaki védelmet nyújtó lezuhanást gátló rendszer 

csak a létrák becsatlakozási pontjainál, illetve a lépcsők bejáratainál sza-

kítható meg. 

Abban az esetben, ha a munkavégzési technológia miatt a munkavállalók 

lezuhanását megakadályozó rendszert átmenetileg el kell távolítani, he-

lyette hatékony kiegészítő biztonsági megoldásokat kell alkalmazni. A 

munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha a kiegészítő védelmet kialakí-

tották. Ha a munkát befejezték vagy átmenetileg abbahagyták, a munka-

vállalók lezuhanását megakadályozó rendszert az eredeti állapotának 

megfelelően kell visszaállítani. 

Magasban ideiglenesen munkát csak akkor szabad végezni, ha az időjárási 

feltételek a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyeztetik. 

6.7. Létrák használatára vonatkozó előírások 

A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata alatt stabil legyen. A 

hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell 

helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A tá-

masztó, illetve függesztett létrákat – a kötéllétrák kivételével – elcsúszás 

és kilengés ellen biztosítani kell. 

A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak 

szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek 

rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más 

egyenértékű megoldással kell megakadályozni. 

A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasz-

tani és elhelyezni, hogy az elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő 

munkaszint fölé, és ezzel lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást, ki-

véve, ha a munkaszintre történő fellépéshez szükséges biztonságot más-

ként valósították meg. 

A kitolható, az átalakítható és az egymásba illesztett (többtagos) létrát 

úgy szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest ne mozdul-

hassanak el. A vontatható létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biz-

tosítani kell. 
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A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos ál-

lás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teher-

rel kell felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét. 

6.8. A munkaállványok használatára vonatkozó követelmények 

Csak olyan, a helyszínen épített munkaállványt, előre gyártott munkaáll-

ványt és gördíthető munkaállványt szabad használni, amelyet a vonatkozó 

nemzeti szabvány előírásai vagy azzal legalább egyenértékű műszaki 

megoldás szerint terveztek, méreteztek, és a stabilitását ellenőrizték. 

Ha a kiválasztott munkaállványnak a méretezési adatai nem állnak ren-

delkezésre vagy a méretezési adatok a tervezett szerkezeti összetételnek 

nem felelnek meg, akkor szilárdsági és állékonysági számításokat kell vé-

gezni az általánosan elismert, munkaállványra vonatkozó építési és mére-

tezési szabályoknak megfelelően. 

A kiválasztott munkaállványt csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő 

képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező személy által készített 

építési – az alkalmazás követelményeit rögzítő -, üzemeltetési és bontási 

terv szerint kell felépíteni, használatba venni, illetve lebontani. Az általá-

nos alkalmazási terv készülhet a nemzeti szabványban meghatározottak 

alapján vagy azzal legalább egyenértékű, olyan műszaki megoldás szerint, 

amely részletesen tartalmazza az alkalmazás helyén fennálló körülmé-

nyekre vonatkozó követelményeket. 

Az alkalmazandó munkaállvány elemeinek méretét, formáját és elhelye-

zését az elvégzendő munka követelményeinek megfelelően kell meghatá-

rozni. Az elemek legyenek alkalmasak a munkaműveletekből adódó ter-

helés viselésére, biztosítsák a veszélytelen munkavégzést és közlekedést. 

Az állványelemeket úgy kell elhelyezni és összeszerelni, hogy az egyes 

elemek a használat során ne tudjanak elcsúszni. A munkaállvány egyes 

elemei és a leesés elleni védelem elemei között nem lehet a munkaválla-

lók életét vagy testi épségét veszélyeztető közbenső nyílás vagy tér. 

Munkaállványokat csak a munkáltató által kijelölt, megfelelő képesítéssel 

és szakmai gyakorlattal rendelkező személy közvetlen irányításával sza-

bad építeni, bontani vagy azokon jelentős átalakítást végezni. 

A munkaállvány építését, átalakítását, bontását végző munkavállalókat az 

e tevékenységek biztonságos elvégzéséhez szükséges szakmai ismeretek-
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ről, továbbá a lehetséges veszélyekről és kockázatokról, a védekezés 

módjáról ki kell oktatni. 

Az oktatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie: 

– a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési tervének megismer-

tetése; 

– a munkaállvány építési, bontási, illetve átépítési munkáinak bizton-

ságos elvégzésére vonatkozó műszaki és biztonsági követelmények 

megismertetése; 

– a személyek és tárgyak lezuhanásának megelőzése érdekében szük-

séges intézkedések; 

– azok az előírások, amelyeket az állványzatot veszélyeztető kedve-

zőtlen, viharos időjárás körülményei között meg kell tartani; 

– a megengedett terhelhetőség; 

– az építés, bontás, illetve átalakítás során felmerülő, a munkavállalók 

életét, testi épségét veszélyeztető kockázatok. 

A munkáltató által kijelölt személynek és az érintett munkavállalóknak 

rendelkezniük kell a munkaállvány építési és bontási tervével, illetve a 

szükséges utasításokkal. 

A munkaállvány tartó elemeinek az elcsúszását a felfekvési területen tör-

ténő rögzítéssel vagy az elcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más 

hasonló, azonos értékű megoldással kell biztosítani. A terhelt felület te-

herviselő képessége feleljen meg legalább az adott állványosztálynak. A 

munkaállvány állékonyságát biztosítani kell. A gördíthető munkaállvá-

nyokat akaratlan elmozdulás ellen az e célra kialakított fékberendezéssel 

kell rögzíteni. 

Amennyiben a munkaállvány egyes elemei az állványépítés során – pl. az 

építkezés, bontás, illetve átalakítás alatt – még nem használhatók, akkor 

ezeket az állványelemeket a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről szóló külön jogszabály szerint kialakított, az 

illetéktelennek belépést tiltó jellel kell ellátni, és megközelítésüket elkerí-

téssel kell megakadályozni. 
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6.9. A feljutást és a helyzetbe állítást kötelekkel megvalósító 

megoldásra vonatkozó előírások 

Ha a magasban levő ideiglenes munkahelyre a feljutást és a munkaeszköz 

munkavégzési helyzetbe állítását kötelek segítségével valósítják meg, ak-

kor az alábbi követelményeket kell teljesíteni: 

– A munkavégzéshez két, egymástól független rögzítési ponttal ren-

delkező kötelet kell biztosítani, amelyből az egyik az ereszkedő, il-

letve rögzítő kötél (munkakötél), a másik pedig a biztosító kötél. 

– A munkavállalók részére a biztosító kötélhez csatlakoztatott teljes 

testhevederzet biztosítva legyen, és azt a munkát végző használja. 

– Az ereszkedő, illetve rögzítő kötél a szükséges irányú haladást lehe-

tővé tevő, a leesés megelőzésére szolgáló önzáró eszközzel legyen 

ellátva arra az esetre, ha a munkát végző elveszíti az ellenőrzést sa-

ját mozgása felett. A biztosító kötelet szinkronizált mozgású, a 

munkavállaló haladását követő, lezuhanását megakadályozó rend-

szerrel kell ellátni. 

– A munkavállaló által a munkavégzés során használt munkaeszközö-

ket és egyéb segédeszközöket a munkahelyzet-rendszerhez vagy a 

segédkötélhez kell rögzíteni. 

– A munkát előzetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt fo-

lyamatosan felügyeletet kell biztosítani oly módon, hogy a felügye-

letet ellátó személy szükség szerint bármikor segítséget tudjon nyúj-

tani. Biztosítani kell, hogy a veszélyes helyzetbe került munkaválla-

lót menteni lehessen. 

– Az érintett munkavállalót a munkavégzéshez szükséges ismeretekre 

és az alkalmazott munkafolyamatra vonatkozóan elméleti és gyakor-

lati oktatásban kell részesíteni, ideértve a szükséges mentési eljárás 

megismertetését is. 

Rendkívüli körülmények között, amikor a kockázatértékelés megállapítá-

sa szerint a két kötél alkalmazása a munka során fokozott veszélyt jelen-

tene, megengedhető – a munkáltató írásos engedélye alapján – egy kötél 

használata. Ilyen esetben a munkavégzés felelős irányítója a munkaterüle-

tet nem hagyhatja el, és a munkát személyesen kell felügyelnie.
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7. Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények 

a gépek tervezéséhez és gyártásához 

A „16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelmé-

nyeiről és megfelelőségének tanúsításáról” (továbbiakban. R) 

1. mellékletének összefoglalása 

7.1. A gép fogalmának meghatározása 

 Gép  

a)  az olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási 

rendszerrel felszerelt vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek 

és alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és ame-

lyeket valamely meghatározott felhasználás céljából kapcsoltak össze, 

b)  az a) pontban meghatározott együttes, amelyből csak azok az elemek 

hiányoznak, amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia- 

és meghajtó forráshoz való csatlakoztatáshoz szükségesek, 

c)  az a) és a b) pontban meghatározott együttes, amely akkor van besze-

relésre kész és működőképes állapotban, ha felszerelik szállítóeszközre, 

vagy beszerelik épületbe vagy építménybe, 

d)  az a), b) és c) pontban meghatározott együttes vagy a R. 1. melléklet 

14. pontban meghatározott részben kész gép, amelyeket ugyanazon cél el-

érése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes 

egészként működjenek, 

e)  kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott, összekapcsolt alkatrészek és 

alkotóelemek együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket 

teher emelésének céljából kapcsoltak össze; 

7.2. Általános alapelvek 

A gépre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelmények megha-

tározása érdekében a gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjé-

nek gondoskodnia kell arról, hogy a gépen kockázatfelmérést végezzenek. 

A gépet ezt követően a kockázatfelmérés eredményeinek figyelembevéte-

lével kell megtervezni és gyártani.  

A kockázatfelméréssel és kockázatcsökkentéssel a gyártó vagy megha-

talmazott képviselője:  
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– meghatározza a gép működési korlátozásait, amelyek magukban 

foglalják a rendeltetésszerű használatot és az ésszerűen előrelátható 

rendellenes használatot is,  

– beazonosítja a gépből származó kockázatokat és a hozzájuk kapcso-

lódó veszélyes helyzeteket,  

– felbecsüli a kockázatok nagyságát, figyelembe véve a lehetséges 

egészségkárosodások vagy ártalmak súlyosságát és előfordulásuk 

valószínűségét,  

– értékeli a kockázatokat azzal a céllal, hogy ha szükséges, meghatá-

rozzák a kockázat csökkentésének módját, e rendelet céljaival össz-

hangban, és  

– védőintézkedések alkalmazásával kiküszöböli a veszélyeket, vagy 

csökkenti a veszélyekhez kapcsolódó kockázatokat, az alapvető biz-

tonsági és egészségvédelmi követelmények fontossági sorrendjében.  

Ha egy gépre ugyanazok a veszélyek állnak fenn akkor is, ha azt a gyártó 

vagy meghatalmazott képviselője által előre jelzett körülmények között 

használják, és akkor is, ha a normálistól eltérő helyzetben, az alapvető 

biztonsági és egészségvédelmi előírások által meghatározott követelmé-

nyeknek eleget kell tenni. Ilyenkor az alapelveket, valamint a jelölésre és 

használati utasításra vonatkozó követelményeket minden esetben alkal-

mazni kell. 

Ha a műszaki ismeretek adott fejlettségi fokát figyelembe véve az e mel-

lékletben meghatározott biztonsági és egészségvédelmi követelmények 

által felállított céloknak nem lehet eleget tenni, úgy a gépet akként kell 

tervezni és gyártani, hogy ezeket a célokat a lehető legjobban megközelít-

sék. 

7.3. Általános rendelkezések 

7.3.1. A biztonság beépítésének alapelvei  

A gép tervezésekor és gyártásakor, valamint a használati utasítás összeál-

lításakor a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének figyelembe 

kell vennie a gép rendeltetésszerű használatát, valamint az ésszerűen elő-

relátható rendellenes használatot is. 

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a rendellenes használat 

kizárható legyen, ha az ilyen használat veszélyt idéz elő. Ha indokolt, a 
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használati utasításnak fel kell hívnia a felhasználó figyelmét azokra a – 

tapasztalatok szerint előforduló – használati módokra, ahogyan a gépet 

nem szabad használni.  

A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójának megfeleljen, és 

kezelése, beállítása, karbantartása előrelátható körülmények között ne ve-

szélyeztesse a veszélynek kitett személyeket, figyelembe véve az ésszerű-

en előrelátható rendellenes használatot is. Ezen intézkedéseknek az a cél-

juk, hogy kiküszöböljenek minden kockázatot a gép egész élettartama 

alatt, beleértve a szállítási, összeszerelési, szétszerelési, üzemből kivonási 

és leselejtezési fázist is.  

A legmegfelelőbb módszer kiválasztásakor a gyártónak vagy meghatal-

mazott képviselőjének a következő alapelveket kell alkalmaznia, a meg-

adott sorrendben:  

– a kockázatok lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölése vagy csök-

kentése (eleve biztonságos gép tervezése és gyártása),  

– a nem kiküszöbölhető kockázatokra vonatkozóan a szükséges védő-

intézkedések megtétele,  

– a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védőintézkedések bármi-

lyen hiányosságából eredően fennmaradó kockázatokról, megjelöl-

ve, hogy szükség van-e speciális képzésre, és meghatározva bármi-

lyen egyéni védőeszköz használatának szükségességét.  

A gép tervezésekor és gyártásakor figyelembe kell venni azokat a korláto-

zásokat, amelyeket a szükséges vagy előrelátható egyéni védőeszköz 

használata eredményezhet a kezelőszemély számára.  

A gépet el kell látni minden olyan speciális berendezéssel és kellékkel, 

amely biztonságos beállításához, karbantartásához és használatához szük-

séges.  

Anyagok és termékek  

A gép gyártásakor felhasznált anyagok vagy a gép működése során hasz-

nált vagy keletkező termékek nem veszélyeztethetik a személyek egés-

zségét vagy biztonságát. Folyékony anyagok használata esetén a gépet 

úgy kell tervezni és gyártani, hogy megakadályozzák a töltés, a használat, 

a visszanyerés vagy a leürítés következtében fellépő kockázatokat.  

Világítás  
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A gépet fel kell szerelni az adott műveletnek megfelelő saját világítással, 

ha a világítás hiánya kockázatot idézhet elő a normál erősségű külső vilá-

gítás ellenére.  

A gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy ne legyen kellemetlenséget 

okozó árnyékolt terület, ne kápráztasson zavaróan, és a mozgó részek ne 

okozzanak a világítás miatt veszélyt jelentő stroboszkópikus hatásokat.  

A rendszeres ellenőrzést és beállítást igénylő belső részeket, valamint a 

karbantartási területeket megfelelő világítással kell ellátni.  

A gépet vagy annak minden elemét úgy kell tervezni, hogy:  

– biztonságosan kezelhető és szállítható legyen, és  

– csomagolása a biztonságos és károsodás nélküli tárolását biztosítsa.  

Ha gépet és/vagy részeit az utasításoknak megfelelően kezelik, an-

nak/azok szállításakor nem fordulhat elő hirtelen elmozdulás vagy instabi-

litás miatti veszély.  

Ha a gép vagy részeinek súlya, mérete vagy alakja nem teszi lehetővé a 

kézzel történő mozgatást, akkor a gépet vagy minden részét:  

– emelőeszközhöz való csatlakozással kell ellátni, vagy  

– úgy kell megtervezni, hogy ilyen csatlakozásokat rá lehessen szerel-

ni, vagy  

– úgy kell kialakítani, hogy normál emelőgépet könnyedén hozzá le-

hessen csatlakoztatni.  

Ha a gépet vagy egy elemét kézzel kell mozgatni, akkor:  

– könnyen mozdíthatónak kell lennie, vagy  

– fogófelületet kell kialakítani a biztonságos felemeléshez és a mozga-

táshoz.  

Az olyan szerszámok és/vagy gépelemek kezelésére, amelyek veszélyesek 

lehetnek, különleges intézkedéseket kell tenni, még akkor is, ha tömegük 

kicsi.  

Ergonómia  

A rendeltetésszerű használat körülményei között a kezelő személyt érő 

kényelmetlenséget, fáradtságot, valamint fizikai és lelki megterhelést a 
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lehető legkisebbre kell csökkenteni, olyan ergonómiai alapelveket figye-

lembe véve, mint például:  

– a kezelő személyek fizikai méret, erő és állóképesség szerinti külön-

bözőségének figyelembevétele,  

– a kezelő személy testrészeinek mozgásához elegendő hely biztosítá-

sa,  

– a gép által megszabott munkaritmus kerülése,  

– a hosszas figyelem-összpontosítás kerülése,  

– az ember és a gép közötti érintkezési felületeknek a kezelők előre-

látható tulajdonságainak megfelelő kialakítása.  

Munkaállások  

A munkaállásokat úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy elkerülhető 

legyen a légszennyező gázok és/vagy oxigénhiány miatt fellépő kockázat.  

Ha a gépet a kezelő személy egészségét és biztonságát veszélyeztető kör-

nyezetben használják, vagy a gép maga idéz elő veszélyes környezetet, 

megfelelő eszközöket kell biztosítani a kezelő személy jó munkakörülmé-

nyeinek, és minden előrelátható veszéllyel szembeni védelmének biztosí-

tása érdekében.  

Ha indokolt, a munkaállást fel kell szerelni egy olyan fülkével, amelyet a 

fenti követelmények teljesítésének céljára terveztek, gyártottak és/vagy 

szereltek fel. A kijáratnak lehetővé kell tennie a gyors távozást. Továbbá, 

ha indokolt, biztosítani kell olyan vészkijáratot, amelynek iránya eltér a 

szokásos kijáratétól.  

Ülés  

Ha indokolt, és ha a munkakörülmények ezt lehetővé teszik, a gép szerves 

részét képező munkaállásokat úgy kell tervezni, hogy ott üléseket lehes-

sen felszerelni.  

Ha a kezelőnek a gép működése közben ülnie kell, és a kezelői hely a gép 

szerves része, a gépet üléssel kell ellátni.  
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A kezelői ülésnek biztosítania kell a kezelő személy stabil helyzetét. Az 

ülés és annak a kezelő berendezéstől való távolsága a kezelő személy 

számára beállítható legyen.  

Ha a gép rezgésnek van kitéve, az ülést úgy kell tervezni és gyártani, 

hogy a kezelő személyre átvitt rezgés a lehető legkisebb legyen. Az ülés 

rögzítésének ellen kell állnia minden előforduló behatásnak.  

Ha a kezelő személy lába alatt nincs padló, ott csúszásmentes anyaggal 

bevont lábtartót kell biztosítani.  

7.3.2. Vezérlőrendszer  

A vezérlőrendszert a következő szempontok figyelembevételével kell ter-

vezni és gyártani:  

– a veszélyes helyzet kialakulása megakadályozható legyen,  

– álljon ellen a tervezett működési behatásoknak és külső hatásoknak,  

– a vezérlőrendszer hardverének vagy szoftverének meghibásodása ne 

vezessen veszélyes helyzethez,  

– a vezérlőrendszer logikájának hibái ne vezessenek veszélyes helyze-

tekhez, és  

– a működés közbeni ésszerűen előrelátható emberi hiba ne vezessen 

veszélyes helyzetekhez. 

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre: 

– a gép nem indulhat el váratlanul,  

– a gép paraméterei nem változhatnak meg ellenőrizhetetlen módon, 

ha az ilyen változás veszélyes helyzethez vezethet,  

– a gépet ne lehessen megakadályozni a leállásban, ha a leállítási pa-

rancsot kiadták,  

– a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott darab nem eshet le, 

nem dobódhat ki,  

– lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi meg-

állítását,  

– a védőberendezések maradjanak teljesen működőképesek vagy ad-

janak parancsot a leállásra,  
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– a vezérlőrendszer biztonsági részei összehangoltan vezéreljék a gép 

és/vagy részben kész gép teljes szerelékét, és  

– kábel nélküli vezérlésnél automatikus leállási parancsot kell adni, ha 

a megfelelő vezérlési jelek nem érkeznek be, beleértve a kommuni-

káció elvesztését is.  

A vezérlőberendezés legyen:  

– jól látható és azonosítható, ahol lehet, piktogramokat kell használni,  

– úgy elhelyezve, hogy működtetése biztonságos legyen, késlekedés, 

időveszteség és félreérthetőség nélkül,  

– úgy tervezve, hogy a vezérlőberendezés mozgása feleljen meg az ál-

tala létrehozott hatásnak,  

– a veszélyes téren kívül elhelyezve, kivéve ha szükséges a veszélyes 

téren belüli elhelyezése, mint például a vészleállító vagy távvezérlő 

egység esetében,  

– úgy elhelyezve, hogy működése ne okozhasson további veszélyt,  

– úgy megtervezve vagy védve, hogy ha veszély áll fenn, a kívánt ha-

tást csak szándékos beavatkozással lehessen elérni, és  

– olyan kialakítású, hogy ellenálljon az előrelátható behatásoknak; kü-

lönös figyelemmel a vészleállító szerkezetre, amelyet jelentős beha-

tás érhet.  

Ha egy vezérlőberendezés olyan, hogy több különböző műveletet hajt 

végre, azaz nincs egy az egyben megfelelés, a művelet legyen jól látható-

an megjeleníthető, és ahol szükséges, visszaigazolható.  

A vezérlőberendezéseket úgy kell elrendezni, hogy elhelyezkedésük, 

mozgásuk és a műveletnek való ellenállásuk a végrehajtandó műveletnek 

megfelelő legyen, figyelembe véve az ergonómiai alapelveket.  

A gépet el kell látni a biztonságos működéshez szükséges jelzőrendszer-

rel. Ezt a kezelő személynek le kell tudnia olvasni a vezérlőhelyről.  

Lehetővé kell tenni, hogy a kezelő személy mindegyik vezérlőhelyről 

meggyőződhessen arról, hogy a veszélyes terekben senki sem tartózkodik, 

vagy a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az indítás 

mindaddig akadályozva legyen, amíg a veszélyes térben valaki tartózko-

dik.  
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Ha e lehetőségek egyike sem alkalmazható, akkor a gép indítása előtt fi-

gyelmeztető hang- és/vagy fényjelzést kell leadni, és lehetővé tenni, hogy 

a veszélynek kitett személyeknek elég idejük legyen a veszélyes teret el-

hagyni, vagy a gép indulását megakadályozni.  

Ha szükséges, olyan intézkedéseket kell tenni, amelyek biztosítják, hogy a 

gép csak egy vagy több előre kijelölt zónában vagy helyen levő vezérlő-

helyről legyen vezérelhető.  

Ha egynél több vezérlőhely van, a vezérlőrendszert úgy kell megtervezni, 

hogy az egyik használata kizárja a többi használatát, kivéve a leállítás ve-

zérlését és a vészleállítást.  

Ha a gépnek kettő vagy több kezelőhelye van, minden helyet el kell látni 

a szükséges vezérlőberendezésekkel, olyan módon, hogy a kezelőszemé-

lyek egymást ne akadályozzák, és ne hozzák veszélyes helyzetbe.  

Indítás  

Biztosítani kell, hogy a gép csak az e célra szolgáló vezérlőberendezés 

szándékos működésbe hozatalával legyen elindítható. 

Ugyanez a követelmény vonatkozik:  

– a bármilyen okból leállított gép újraindítására és  

– a működési feltételek jelentős változására.  

A gép újraindítását vagy a működési feltételek megváltoztatását abban az 

esetben lehet előidézni a vezérlőberendezésen kívüli, erre a célra szolgáló 

egyéb berendezés szándékos működésbe hozatalával, ha ez nem vezet ve-

szélyes helyzethez.  

Automata üzemmódú gépnél a gép indítása, leállás utáni újraindítása vagy 

a működési feltételek változtatása közbeavatkozás nélkül történhet, felté-

ve hogy ez nem vezet veszélyes helyzethez. Ha a gépnek több indító be-

rendezése van, és a kezelők egymást veszélyeztethetik, az ilyen kockáza-

tok kizárása végett további berendezéseket kell beszerelni.  

Ha a biztonság megköveteli, hogy az indítást és/vagy leállítást meghatá-

rozott sorrendben kell elvégezni, a gépnek rendelkeznie kell olyan beren-

dezésekkel, amelyek biztosítják, hogy a műveleteket a helyes sorrendben 

végezzék el.  
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Leállítás  

Normál leállítás  

A gépet fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amellyel biztonságo-

san teljesen leállítható.  

Minden munkaállást fel kell szerelni olyan vezérlőberendezéssel, amely a 

gép egyes funkcióit vagy – a fennálló veszélytől függően – a gép összes 

funkcióját le tudja állítani.  

A gép leállítás-vezérlésének elsőbbséget kell élveznie az indításvezérlés-

sel szemben.  

Amint a gép leállt, vagy annak veszélyes funkciói megszűntek, a hozzájuk 

tartozó működtető szerkezetek energiaellátását meg kell szakítani.  

Kezelői leállítás  

Ha üzemeltetetési okok miatt szükség van olyan leállítás-vezérlőre, amely 

nem kapcsolja ki az energiaellátást, akkor az energiaellátás helyzetét fi-

gyelni kell, és azt fenn kell tartani. 

Vészleállítás  

A meglévő vagy a lehetséges veszély elhárítása érdekében a gépet egy 

vagy több vészleállító berendezéssel kell ellátni.  

Ez alól kivételt képeznek a következők:  

– olyan gép, amelyen egy vészleállító berendezés nem csökkentené a 

kockázatot, akár azért, mert nem csökkentené a leállási időt, akár 

azért, mert nem tenné lehetővé a kockázat kezeléséhez szükséges 

különleges intézkedéseket,  

– hordozható kézi, illetve kézi irányítású gép. 

A vészleállító berendezés:  

– rendelkezzen jól beazonosítható, jól látható, és könnyen megközelít-

hető vezérlőberendezéssel,  

– legyen képes a veszélyes műveletet a lehető leggyorsabban leállítani 

további kockázat előidézése nélkül, és  
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– ha szükséges, indítson el bizonyos védelmi műveleteket, vagy enge-

délyezze az elindításukat.  

Amint a vészleállító berendezés működése megszűnt a leállítási parancsot 

követően, azt a parancsot fenn kell tartani a vészleállító berendezés rete-

szelésével, amíg ez a reteszelés nincs speciálisan feloldva; a berendezést 

ne lehessen rögzíteni leállítási parancs elindítása nélkül; a berendezést 

csak megfelelő művelettel lehessen feloldani, és a feloldás ne indíthassa 

újra a gépet, csak tegye lehetővé az újraindítást.  

A vészleállító funkciónak mindenkor hozzáférhetőnek és működőképes-

nek kell lennie, tekintet nélkül a működési módra.  

A vészleállító berendezés a többi biztonsági intézkedés kiegészítője, és 

nem helyettesíti azokat.  

A gépek együttese  

Abban az esetben, ha a gépet arra tervezték, hogy egy másik géppel, vagy 

a gép részeit arra tervezték, hogy azok együttesen működjenek, a gépet 

úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a leállítás-vezérlések, beleértve a 

vészleállítás-vezérlést is, ne csak magát a gépet tudják leállítani, hanem az 

összes kapcsolódó berendezést is, ha azok további működése veszélyes 

lehet.  

A vezérlési üzemmódok kiválasztása  

A kiválasztott vezérlési üzemmódoknak felül kell írniuk az összes többi 

vezérlési vagy üzemmódot, kivéve a vészleállítást.  

Ha egy gépet úgy terveztek és gyártottak, hogy az több vezérlési üzem-

módban használható, amelyek különféle óvintézkedéseket és/vagy mun-

kafolyamatokat kívánnak meg, akkor a gépet el kell látni egy módkivá-

lasztóval, amelyet minden állásában le lehet zárni. Az üzemmódválasztó 

kapcsoló minden állásának jól azonosíthatónak kell lennie, és egyetlen 

működési vezérlési üzemmódnak kell megfelelnie.  

Az üzemmódválasztó kapcsolót lehet helyettesíteni másik kiválasztási 

módszerrel, amely a gép bizonyos funkcióinak használatát adott kategóri-

ába tartozó kezelő számára korlátozza.  
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Ha bizonyos üzemmódokban a gépnek a védőburkolat áthelyezésével 

vagy eltávolításával és/vagy a biztonsági berendezés kiiktatásával kell 

működnie, a vezérlési üzemmódválasztó kapcsolónak egyidejűleg:  

– hatástalanítania kell az összes többi vezérlési vagy üzemmódot,  

– a veszélyes funkciókat csak a fenntartott műveletet igénylő vezérlő-

berendezéssel szabad engedélyeznie,  

– a veszélyes funkciók működését csak csökkentett kockázatú feltéte-

lek mellett engedélyezheti, miközben megakadályozza az összekap-

csolt fázisokból eredő veszélyeket, és  

– meg kell akadályoznia minden, a gép érzékelőinek szándékolt vagy 

véletlen működése által előidézett veszélyes funkciót.  

Ha ezt a négy feltételt egyidejűleg nem lehet teljesíteni, akkor a vezérlési- 

vagy üzemmódválasztó kapcsolónak egyéb olyan védőintézkedést kell 

működésbe hoznia, amelyet a biztonságos munkaterület biztosítása céljá-

ból terveztek és alakítottak ki.  

Biztosítani kell továbbá, hogy a kezelő személy arról a beállítási helyről, 

ahol munkát végez, képes legyen vezérelni a mindenkor működtetett gép-

részek működését.  

Az energiaellátás meghibásodása  

Nem vezethet veszélyes helyzethez a gép bármilyen módú energiaellátá-

sában bekövetkezett megszakadás vagy ingadozás, megszakadás után az 

energiaellátás helyreállítása.  

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:  

– a gép nem indulhat el váratlanul;  

– a gép paraméterei nem változhatnak irányítatlanul, ha az ilyen válto-

zás veszélyes helyzethez vezethet;  

– a gép ne legyen megakadályozható a leállásban, ha a leállítási pa-

rancsot kiadták;  

– a gép mozgó alkatrésze vagy gép által tartott tárgy nem eshet le, 

vagy dobódhat ki;  

– lehetővé kell tenni minden mozgó rész automatikus vagy kézi meg-

állítását;  
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– a védőberendezéseknek teljesen üzemképeseknek kell maradniuk, 

vagy parancsot kell adniuk a leállásra.  

7.3.3. Védelem a mechanikai veszélyek ellen  

A stabilitásvesztés veszélye  

A gépnek és részegységeinek, valamint szerelvényeinek elég stabilnak 

kell lenniük ahhoz, hogy elkerülhető legyen a felborulás, a leesés vagy az 

irányíthatatlan mozgás, a szállítás, az összeszerelés, a szétszerelés és bár-

mely más tevékenység során.  

Ha a gép alakja vagy célzott felállítása nem biztosít elegendő stabilitást, a 

rögzítéshez megfelelő eszközöket kell beépíteni, és ezeket a használati 

utasításban jelölni.  

Törésveszély működés közben  

A gép különböző alkatrészeinek és csatlakozásaiknak ellenállóképesnek 

kell lenniük a használat közben ezeket érő behatásokkal szemben.  

A felhasznált anyagok tartóssága feleljen meg a gyártó vagy meghatalma-

zott képviselője által előrelátott munkakörülmények jellegének, különös 

tekintettel az anyagkifáradás, az öregedés, a korrózió és a kopás jelensé-

geire.  

A használati utasításban jelezni kell a biztonsági okok miatt végzendő fe-

lülvizsgálat és karbantartás típusát és gyakoriságát. A használati utasítá-

soknak, ahol lehet, jelezniük kell az elhasználódásra hajlamos részeket és 

a csere szükségességét.  

Ha a törés vagy a szétesés kockázata a megtett intézkedések ellenére 

fennmarad, az érintett elemeket úgy kell felszerelni, elhelyezni és/vagy 

védőburkolattal ellátni, hogy a veszélyes helyzetek kialakulásának meg-

akadályozása érdekében minden leváló darabot fel lehessen fogni.  

Biztosítani kell, hogy a folyadékokat továbbító merev és rugalmas csőve-

zetékek – különösen a nagy nyomás alatt levők – ellenállóak legyenek az 

előrelátható belső és külső hatásokkal szemben, és szilárdan legyenek 

rögzítve és/vagy védve, azért hogy a törés ne okozhasson veszélyhelyze-

tet.  
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Ha a feldolgozandó anyagot a szerkezetbe automatikusan adagolják, a ve-

szélynek kitett személyeket veszélyeztető kockázatok elkerülése érdeké-

ben a következő feltételeket be kell tartani:  

– amikor a munkadarab érintkezésbe kerül a szerszámmal, az utóbbi-

nak már el kell érnie a normál üzemi állapotot, és  

– amikor a szerszám elindul és/vagy leáll (szándékoltan vagy véletle-

nül), az adagolás mozgását és a szerszám mozgását össze kell han-

golni.  

Védőintézkedéseket kell tenni a leeső vagy kilökődő tárgy okozta veszély 

megakadályozására.  

Felületek, élek vagy sarkok okozta veszély Biztosítani kell, hogy – 

amennyire azt céljuk megengedi – a gép hozzáférhető részeinek ne legye-

nek éles szélei, éles sarkai és durva felületei, amelyek sérülést okozhat-

nak.  

Kombinált gépekkel kapcsolatos veszély  

Az olyan gépet, amelynek több különböző műveletet kell végrehajtania, 

és minden művelet között kézzel kell eltávolítani a munkadarabot (kom-

binált gép), úgy kell megtervezni és gyártani, hogy minden elemét külön 

lehessen használni úgy, hogy közben a többi elem ne veszélyeztesse a 

személyeket.  

Ennek érdekében biztosítani kell, hogy a gép minden, védelem nélküli 

elemét külön lehessen indítani és leállítani.  

Ha a gép különböző használati feltételek mellett végez műveleteket, akkor 

azt úgy kell megtervezni és gyártani, hogy ezen feltételek kiválasztása és 

beállítása biztonságosan és megbízhatóan elvégezhető legyen.  

7.3.4. Védőburkolatok és védőberendezések  

Általános követelmények  

A védőburkolatok és védőberendezések:  

– legyenek erős felépítésűek;  

– legyenek szilárdan rögzítettek;  

– nem okozhatnak további veszélyt;  
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– ne lehessen őket könnyen megkerülni vagy üzemképtelenné tenni;  

– a veszélyes tértől megfelelő távolságban helyezkedjenek el;  

– csak a legkisebb mértékben akadályozhatják a gyártási folyamatra 

való rátekintést;  

– tegyék lehetővé a szerszámok beépítéséhez és/vagy cseréjéhez és a 

karbantartáshoz szükséges alapvető munkálatok elvégzését, olyan 

módon, hogy a hozzáférést kizárólag a munkavégzés területére kor-

látozzák, ha lehetséges anélkül, hogy a védőburkolatot el kellene tá-

volítani, vagy a védőberendezést hatástalanítani;  

– ha indokolt, a védőburkolatoknak védelmet kell nyújtani az olyan 

leeső vagy kilökődő anyagok vagy tárgyak vagy kibocsátások ellen, 

amelyeket a gép okoz.  

A védőburkolatokra vonatkozó különleges követelmények  

Rögzített védőburkolatok  

A rögzített védőburkolatokat olyan rendszerekkel kell rögzíteni, amelye-

ket csak szerszámmal lehet kinyitni vagy eltávolítani.  

A rögzítő rendszereknek a védőburkolathoz vagy a géphez kapcsolva kell 

maradniuk, amikor a védőburkolatot eltávolítják.  

Ha lehet, olyan megoldást kell alkalmazni, hogy a védőburkolatok a rög-

zítő szerkezetük nélkül ne tudjanak a helyükön maradni.  

A nyitható, reteszelt védőburkolatok:  

– amennyire csak lehetséges, maradjanak a géphez rögzítve nyitott ál-

lapotban, és  

– legyenek úgy megtervezve és gyártva, hogy állításukat csak szándé-

kos művelettel lehessen elvégezni.  

– akadályozza meg a gép veszélyes funkcióinak elindulását, amíg a 

védőburkolatot le nem zárják, és  

– adjon leállítási parancsot, amikor a védőburkolatok nincsenek lezár-

va.  

Ha a kezelő személy a veszélyes gépi funkció megszűnése előtt elérheti a 

veszélyes teret, a nyitható védőburkolatokat a kapcsolódó berendezésen 

kívül egy zárószerkezettel is el kell látni, amely:  
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– megakadályozza a gép veszélyes funkcióit, amíg a védőburkolat 

nincs lezárva és rögzítve, és  

– a védőburkolatot zárva tartja, amíg a gép veszélyes funkcióiból ere-

dő sérülésveszély meg nem szűnik.  

– A nyitható, reteszelt védőburkolatokat úgy kell megtervezni, hogy 

egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása a gép veszélyes funk-

ciónak elindítását megakadályozza, vagy azokat leállítsa.  

A hozzáférést korlátozó állítható védőburkolatok  

A szigorúan a munkavégzéshez szükséges mozgó részeket tartalmazó te-

rekhez való hozzáférést korlátozó, állítható védőburkolatok legyenek:  

– a végzett művelet típusától függően kézzel vagy automatikusan ál-

líthatók vagy  

– szerszámok nélkül állíthatók. 

A védőberendezések különleges követelményei 

A védőberendezéseket azért kell a vezérlőrendszerbe tervezni és beépíte-

ni, hogy:  

– a mozgó részek ne indulhassanak el, amíg a kezelő személy számára 

elérhetőek,  

– a személyek ne érhessék el a mozgó részeket, amíg azok mozognak, 

és  

– egyik alkatrészük hiánya vagy meghibásodása akadályozza meg a 

mozgó részek elindítását, vagy állítsa le azokat.  

Biztosítani kell, hogy a védőberendezések beállítása csak szándékos mű-

velettel történhessen.  

A mozgó részekkel kapcsolatos veszély  

A gép mozgó részeit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadá-

lyozható legyen a balesethez vezető érintkezés. Ha ennek kockázata fen-

náll, a gép mozgó részeit el kell látni védőburkolattal vagy védőberende-

zéssel.  

Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a 

munkafolyamatban részt vevő mozgó részek véletlen elakadása megaka-
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dályozható legyen. Azokban az esetekben, ahol az óvintézkedések ellené-

re az elakadás előfordulhat, ha indokolt, biztosítani kell a szükséges spe-

ciális védőberendezéseket és szerszámokat, hogy a berendezésben az el-

akadást biztonságosan meg lehessen szüntetni.  

A használati utasításban, és ha indokolt a gépen, fel kell tüntetni ezeket a 

speciális védőberendezéseket, és használatuk módját.  

A mozgó részek okozta veszély elleni védelemre tervezett védőburkolatot 

és védőberendezést a veszély típusa alapján kell kiválasztani.  

Mozgó erőátviteli részek  

A mozgó erőátviteli részek által okozott veszély elleni személyi védelem-

re tervezett védőburkolatok legyenek:  

– rögzített védőburkolatok vagy  

– nyitható, reteszelt védőburkolatok.  

Nyitható, reteszelt védőburkolatokat kell alkalmazni, ha előre látható a 

rendszeres hozzáférés szükségessége.  

A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek 

A munkafolyamatban részt vevő mozgó részek okozta veszélyek elleni 

személyi védelemre tervezett védőburkolatok vagy védőberendezések le-

gyenek:  

– rögzített védőburkolatok vagy  

– nyitható, reteszelt védőburkolatok vagy  

– védőberendezések vagy  

– a fentiek kombinációja.  

Ha a munkafolyamatban közvetlenül részt vevő bizonyos mozgó részeket 

nem lehet teljes mértékben hozzáférhetetlenné tenni az olyan műveletek 

miatt, amelyek kezelői beavatkozást igényelnek, az ilyen részeket fel kell 

szerelni a következőkkel:  

– a munkafolyamatban nem használt részegységekhez való hozzáfé-

rést megakadályozó rögzített, vagy nyitható reteszelt védőburkola-

tokkal és  
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– állítható védőburkolatokkal, amelyek a hozzáférést csak azokra a 

mozgó részegységekre korlátozzák, ahol szükséges a hozzáférés.  

Irányítatlan mozgások veszélye  

Ha a gép egy része le lett állítva, akkor az álló helyzetből bármilyen okból 

bekövetkező elmozdulást – a vezérlőberendezés működését kivéve – meg 

kell akadályozni, vagy biztosítani kell, hogy az ne jelentsen veszélyt.  

7.3.5. Egyéb veszélyekből eredő kockázatok  

Villamosenergia-ellátás  

Ha a gép villamos energiával működik, akkor úgy kell megtervezni, gyár-

tani és felszerelni, hogy minden elektromos jellegű veszélyt megakadá-

lyozzon, vagy azokat meg lehessen akadályozni.  

A 2006/95/EK irányelvben meghatározott biztonsági célok vonatkoznak a 

gépekre is. A gépek megfelelőségének értékelésére és forgalomba hozata-

lára és/vagy üzembe helyezésére vonatkozó villamos veszélyekre irányuló 

kötelezettségeket azonban kizárólag e rendelet rendelkezései szabályoz-

zák.  

Sztatikus elektromosság  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy megakadályozza vagy 

korlátozza a potenciálisan veszélyes elektrosztatikus feltöltődést, és/vagy 

el kell látni kisütő szerkezettel.  

Nem elektromos energia ellátás  

Ha a gép nem villamosenergia-meghajtással működik, akkor úgy kell 

megtervezni, gyártani, és felszerelni, hogy az ilyen típusú energiaforrás-

hoz kapcsolódó minden lehetséges veszélyt el lehessen kerülni.  

Illesztési hibák  

Azokat a hibákat, amelyek potenciális veszélyforrást jelentő részek beil-

lesztése vagy visszaillesztése során fordulhatnak elő, ki kell küszöbölni 

már e részek tervezése és gyártása során, ha ez nem lehetséges, úgy ma-

gukon a mozgó részeken és/vagy burkolatukon kell tájékoztatást elhe-

lyezni. Ugyanezt az információt meg kell adni az olyan mozgó részeken 

és/vagy burkolatukon, amelyek mozgási irányát ismerni szükséges a ve-

szély elkerülése érdekében.  
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Ha indokolt, a használati utasításnak további információt kell tartalmaznia 

ezekről a veszélyekről.  

Ha egy hibás összekapcsolás veszélyforrás lehet, a hibás összekapcsolá-

sokat már a tervezéssel lehetetlenné kell tenni, ha ez nem lehetséges, ak-

kor az összekapcsolandó darabokon, és ha indokolt, az összekötő eleme-

ken kell tájékoztatást adni.  

Szélsőséges hőmérsékletek  

Intézkedni kell, hogy a magas vagy nagyon alacsony hőmérsékletű gépré-

szekkel vagy anyagokkal való érintkezés vagy azok közelsége által elő-

idézett minden sérülésveszély elkerülhető legyen.  

Meg kell tenni a forró vagy nagyon hideg anyagok kilövellésének meg-

akadályozására vagy az azok elleni védelemre irányuló szükséges intéz-

kedéseket is.  

Tűz  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a maga 

a gép által termelt vagy a gép által felhasznált gázok, folyadékok, por, gő-

zök vagy egyéb anyagok által okozott minden tűz- vagy túlmelegedés-

veszély.  

Robbanás  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy elkerülhető legyen a gép 

által termelt vagy felhasznált gáz, folyadék, por, gőz vagy egyéb anyag 

által okozott minden robbanásveszély.  

A gépnek meg kell felelnie a vonatkozó közösségi irányelvek rendelkezé-

seinek a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő használa-

tából eredő robbanásveszély tekintetében.  

Zaj  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a levegőben terjedő zajki-

bocsátásból eredő veszély – különösen a zaj forrásánál – a lehető legala-

csonyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a zajcsökkentő 

eszközök hozzáférhetőségét.  

A zajkibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való összeha-

sonlítással lehet értékelni.  
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Rezgések  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a gép által létrehozott 

rezgésekből adódó veszély – különösen a rezgés forrásánál – a legalacso-

nyabb legyen, figyelembe véve a műszaki fejlődést és a rezgéscsökkentő 

eszközök hozzáférhetőségét.  

A rezgéskibocsátás szintjét hasonló gép kibocsátási adataival való össze-

hasonlítással lehet értékelni.  

Sugárzás  

A gép nem kívánatos sugárzás-kibocsátását ki kell küszöbölni, vagy olyan 

szintre kell csökkenteni, amelynek nincs káros hatása az emberekre.  

Minden, a működtetésből következő ionizáló sugárzást a legalacsonyabb 

olyan szintre kell csökkenteni, amely elegendő a gép megfelelő működé-

séhez beállításkor, üzem közben és tisztításkor. Ha kockázat merül fel, a 

szükséges védőintézkedéseket meg kell tenni.  

Minden, beállításkor, üzem közben és tisztításkor keletkező működésből 

következő nem-ionizáló sugárzást olyan szintre kell korlátozni, amely 

nincs káros hatással az emberekre.  

Külső sugárzás  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy működésére külső sugár-

zás ne legyen hatással.  

Lézersugárzás  

Ahol lézerberendezést használnak, a következő előírásokat kell figyelem-

be venni:  

– a gépen lévő lézerberendezést úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy minden véletlen sugárzás megelőzhető legyen,  

– a gépen lévő lézerberendezést védőburkolattal kell körbevenni, hogy 

az effektív sugárzás, visszatükröződés vagy szórás miatt keletkező 

sugárzás, a másodlagos sugárzás ne károsítsa az egészséget,  

– a gépen lévő lézerberendezés megfigyelésére vagy beállítására szol-

gáló optikai berendezésnek olyannak kell lennie, hogy a lézersugár-

zás ne veszélyeztesse az egészséget.  
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Veszélyes anyag és összetevő kibocsátása  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az általa termelt veszélyes 

anyag és összetevő belélegzésének, le-nyelésének, bőrrel, szemmel és 

nyálkahártyával való érintkezésének, bőrön keresztüli bejutásának veszé-

lye elkerülhető legyen.  

Ha a veszélyt nem lehet kiküszöbölni, a gépet úgy kell felszerelni, hogy a 

veszélyes anyag és összetevő vízpermettel, szűréssel vagy más ugyan-

ilyen eredményes módszerrel felfogható, kiüríthető vagy lecsapolható le-

gyen.  

Ha a gép rendes működése során a folyamat nem teljesen zárt, a felfogás-

ra és/vagy kiürítésre szolgáló eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy maxi-

mális hatékonyságúak legyenek.  

A gépbe való beszorulás veszélye  

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy személy ne 

szorulhasson bele. Ha ez nem lehetséges, úgy a gépen/gépben segélyhívó 

eszközt kell elhelyezni.  

Csúszás-, botlás-, és leesés veszély  

A gépnek azon részeit, ahol személyek mozoghatnak vagy tartózkodhat-

nak, úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a megcsúszás, megbotlás 

vagy leesés ezeken a részeken, ezekről a részekről megakadályozható le-

gyen.  

Ahol lehetséges, a gépnek ezeket a részeit fel kell szerelni olyan kapasz-

kodókkal, amelyeket a használó helyzetéhez képest rögzítenek, és ame-

lyek lehetővé teszik a stabilitás megtartását.  

Villámlás  

Az olyan gépet, amelyet üzem közben védeni kell a villámlás hatásai el-

len, fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely a keletkező elektromos 

töltést a földbe vezeti.  

7.3.6. Karbantartás  

Gépkarbantartás  
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A beállítási és karbantartási pontokat a veszélyes téren kívül kell elhe-

lyezni. Biztosítani kell, hogy a beállítási, karbantartási, javítási, tisztítási 

és szervizelési műveleteket el lehessen végezni, amikor a gép áll.  

Ha műszaki okok miatt a fenti feltételek közül egy vagy több nem telje-

síthető, intézkedni kell, hogy ezeket a műveleteket biztonságosan el le-

hessen végezni. 

Automata gép esetében és ha szükséges, úgy más gépnél is, a hibakereső 

diagnosztikai berendezés felszereléséhez szükséges összekötő szerkezetet 

biztosítani kell.  

A gyakran cserére szoruló automata gépalkatrésznek könnyen és bizton-

ságosan eltávolíthatónak és cserélhetőnek kell lennie. A gépet úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy az alkatrészhez való hozzáférés lehetővé 

tegye ezeknek a feladatoknak az elvégzését a szükséges műszaki eszkö-

zökkel és a meghatározott üzemmód szerint.  

Hozzáférés a kezelő- és karbantartási helyekhez A gépet úgy kell megter-

vezni és gyártani, hogy a gép működése közbeni, a beállításhoz és a kar-

bantartáshoz szükséges beavatkozás összes terének hozzáférése biztonsá-

gos legyen.  

Leválasztás az energiaforrásról  

A gépet fel kell szerelni olyan eszközzel, amely az összes energiaforrásról 

leválasztja. A leválasztó eszközt jól láthatóan jelölni kell. Ha a visszakap-

csolás veszélyeztetheti az embereket, a leválasztó eszköznek lezárhatónak 

kell lennie. A leválasztó eszköznek akkor is lezárhatónak kell lennie, ha a 

kezelő személy az általa megközelíthető helyek valamelyikéről nem elle-

nőrizheti, hogy a gép le van-e választva.  

Ha a gép dugaszoló csatlakozóval csatlakoztatható a villamos hálózathoz, 

a csatlakozó eltávolítása elegendő, feltéve hogy a kezelő személy az általa 

megközelíthető helyek mindegyikéről ellenőrizheti, hogy a csatlakozó ki-

húzva marad.  

Az energiaforrás leválasztása után valamennyi fennmaradó vagy tárolt 

energiát emberek veszélyeztetése nélkül kell levezetni.  

Az előzőekben meghatározott követelmény alóli kivételként egyes ese-

tekben – az alkatrészek megtartása, az információvédelem, a belső világí-
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tás stb. érdekében – bizonyos körök az energiaforráshoz kapcsolva ma-

radhatnak. Ilyen esetekben a kezelő személy biztonságát különleges in-

tézkedésekkel kell biztosítani.  

Kezelői beavatkozás  

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy a kezelői be-

avatkozás szükségessége korlátozott legyen. Ha a kezelői beavatkozás el-

kerülhetetlen, úgy biztosítani kell, hogy az könnyen és biztonságosan el-

végezhető legyen.  

Belső részek tisztítása  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a veszélyes anyagokat 

vagy készítményeket tartalmazó belső részek az ezekbe való behatolás 

nélkül tisztíthatóak és kívülről kiüríthetőek legyenek. Ha nem lehetséges 

elkerülni a gépbe történő behatolást, a gyártónak a gép kialakítása során 

gondoskodnia kell arról, hogy a tisztítás biztonságos legyen.  

7.3.7. Információk  

A gépre vonatkozó információk és figyelmeztetések  

A gépre vonatkozó információkat és figyelmeztetéseket közérthető szim-

bólumok vagy piktogramok formájában kell biztosítani. Minden írott 

vagy szóbeli információt és figyelmeztetést azon a hivatalos közösségi 

nyelven (nyelveken) kell feltüntetni, amelyet az a tagállam határoz meg, 

amelyben a gépet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik. Ezt a tá-

jékoztatást kérésre ki lehet egészíteni a kezelő személyek által értett 

egyéb közösségi hivatalos nyelvvel (nyelvekkel).  

Információk és információs eszközök  

A gép irányításához szükséges információnak egyértelműnek és könnyen 

érthetőnek kell lennie. Az információ nem lehet olyan túlzott mennyiségű, 

ami a kezelő személyt túlterhelné.  

A kezelő és a gép közötti vizuális megjelenítő egységeknek vagy bármely 

más interaktív kommunikációs eszköznek könnyen érthetőnek és kezelhe-

tőnek kell lennie.  
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Figyelmeztető eszközök  

Ha az emberek egészségét és biztonságát egy felügyelet nélküli gép mű-

ködésének meghibásodása veszélyeztetheti, a gépet úgy kell felszerelni, 

hogy figyelmeztetésül megfelelő hang- vagy fényjelzést adjon.  

Ha a gépet figyelmeztető eszközökkel szerelik fel, ezeknek egyértelmű-

eknek és könnyen észlelhetőknek kell lenniük. Biztosítani kell, hogy a ke-

zelő személy a figyelmeztető eszközök működését bármikor ellenőrizze.  

A biztonsági színekre és jelzésekre vonatkozó közösségi irányelvek köve-

telményeit be kell tartani.  

Figyelmeztetés fennmaradó veszélyekre  

Ha a veszély az eleve biztonságos tervezés, a végrehajtott biztonsági- és 

kiegészítő védőintézkedések ellenére fennmarad, gondoskodni kell a 

szükséges figyelmeztető jelzésekről, és figyelmeztető eszközökről.  

A gép megjelölése  

Minden gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni legalább a 

következő adatokat:  

– a gyártó cég neve és teljes címe, és ha indokolt, a meghatalmazott 

képviselő ugyanezen adatai,  

– a gép megnevezése,  

– a CE-jelölés,  

– sorozat- vagy típusmegnevezés,  

– adott esetben a sorozatszám,  

– a gyártás éve, amely az az év, amelyben a gyártási folyamat befeje-

ződött.  

A CE-jelölés elhelyezésekor tilos a gépet vissza- vagy előredátumozni.  

A fentieken kívül a robbanásveszélyes légtérben történő üzemeltetésre 

tervezett gépen az ennek megfelelő jelölést is fel kell tüntetni.  

A gépen fel kell tüntetni a típusára vonatkozó és a biztonságos üzemelte-

téshez szükséges minden információt. 
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Ha egy gép részegységét a használat során emelőeszközzel kell mozgatni, 

annak tömegét olvashatóan, maradandóan és egyértelműen fel kell tüntet-

ni.  

Használati utasítás  

Minden gépet el kell látni azon (azokon) tagállamban használt hivatalos 

közösségi nyelven (nyelveken) írott használati utasítással, amelyben a gé-

pet forgalomba hozzák és/vagy üzembe helyezik.  

A géphez tartozó használati utasítás vagy az "Eredeti használati utasítás" 

vagy az "Eredeti használati utasítás fordítása". Utóbbi esetben a fordítás-

hoz az eredeti használati utasítást is mellékelni kell.  

Kivételesen a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által felhatalma-

zott szakszemélyzetnek szánt karbantartási utasításokat egyetlen olyan 

közösségi nyelven is rendelkezésre lehet bocsátani, amelyet ez a szak-

személyzet megért.  

A használati utasítás általános alapelvei: 

– a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által igazolt nyelvi válto-

zatokon fel kell tüntetni az eredeti használati utasítás szavait;  

– ha az eredeti használati utasítás nem annak az országnak a hivatalos 

nyelvén (nyelvein) készült, ahol a gépet használni tervezik, úgy ar-

ra/azokra a nyelvre/nyelvekre való fordításáról a gyártónak vagy a 

Közösségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének, a gépet a 

szóban forgó országba szállító személynek kell gondoskodnia. A 

fordításon fel kell tüntetni: eredeti használati utasítás fordítása;  

– a használati utasítás meghatározza a gép rendeltetésszerű használa-

tát, és figyelembe veszi az ésszerűen előrelátható rendellenes hasz-

nálatot is;  

– ha a gépet nem szakképzett kezelő személyek fogják használni, a 

használati utasítás megszövegezésénél és elrendezésénél figyelembe 

kell venni az ilyen kezelő személyektől ésszerűen elvárható iskolá-

zottsági szintet és intelligenciaszintet.  

A használati utasítás tartalma  

Minden használati utasításnak lehetőség szerint tartalmaznia kell legalább 

a következő információkat:  
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– a gyártó és meghatalmazott képviselőjének cégneve és teljes címe;  

– a gép megnevezése, ahogyan az a gépen magán fel van tüntetve, ki-

véve a sorozatszámot;  

– az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilat-

kozat tartalmát meghatározó dokumentum, amely a gép jellemzőit 

bemutatja, a sorozatszámot és az aláírást nem szükségszerűen feltün-

tetve;  

– a gép általános leírása;  

– a gép használatához, karbantartásához és javításához, valamint a 

megfelelő működés ellenőrzéséhez szükséges rajzok, diagramok, le-

írások és magyarázatok;  

– a kezelő személy által valószínűleg használt munka-állás(ok) leírása;  

– a gép rendeltetésszerű használatának leírása;  

– figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet 

hogyan nem szabad használni, de amelyek a tapasztalatok szerint 

előfordulhatnak;  

– összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások, beleértve an-

nak a váznak vagy szerkezetnek a rajzait, diagramjait és összekap-

csolási eszközeit, amelyre a gépet felszerelik;  

– a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és össze-

állítási utasítások;  

– a gép üzembe helyezési és használati utasításai és ha szükséges, a 

kezelő személy képzésére vonatkozó utasítások;  

– információ az eleve biztonságos tervezés, a megtett műszaki védőin-

tézkedések és a kiegészítő biztonsági intézkedések ellenére fennma-

radó kockázatokról;  

– a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség 

szerint biztosítandó egyéni védőeszközt;  

– a géphez illeszthető szerszámok alapvető jellemzői;  

– azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási kö-

vetelménynek, használat, szállítás, összeszerelés, szétszerelés, üze-

men kívüli állapot, vizsgálat és előrelátható meghibásodás közben;  
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– a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, meg-

adva a gép és különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában kü-

lön szállítják;  

– a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén 

követendő eljárás, az elakadás biztonságos megszüntetése érdeké-

ben;  

– a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek le-

írása, valamint a betartandó megelőző karbantartási intézkedések;  

– a biztonságos beállítást és karbantartást lehetővé tevő utasítások, be-

leértve a védőintézkedéseket, amelyeket e tevékenységek közben 

meg kell tenni;  

– azoknak a használandó tartalék alkatrészeknek a leírása, amelyek a 

kezelő személy egészségére és biztonságára hatással vannak;  

– a levegőben terjedő zajkibocsátásra vonatkozó információk;  

– a kezelő személyt és a veszélyeknek kitett személyt érintő sugárzás-

kibocsátásra vonatkozó információ, ha a gép kibocsáthat olyan nem-

ionizáló sugárzást, amely az embereket károsíthatja, különösen azo-

kat, akiknek aktív vagy inaktív beültetett orvostechnikai eszközeik 

vannak.  

Kereskedelmi tájékoztató anyagok  

A gépet bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagok nem lehetnek ellen-

tétesek az egészségvédelmi és biztonsági utasításokkal. A gép teljesítmé-

nyének jellemzőit bemutató kereskedelmi tájékoztató anyagoknak a hasz-

nálati utasításban található kibocsátási adatokkal azonos információkat 

kell tartalmazniuk. 
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7.4. Az egyes gépfajtákra vonatkozó kiegészítő alapvető bizton-

sági és egészségvédelmi követelmények 

7.4.1. Hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek  

Általános követelmények 

Biztosítani kell, hogy a hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gép:  

– a gép típusától függően – a következő francia bekezdésben  megha-

tározott kivétellel – rendelkezzen egy megfelelő méretű felfekvő fe-

lülettel, megfelelő számú és méretű fogantyúval és támasztékkal, 

úgy elrendezve, hogy a rendeltetésszerű működési feltételek között 

biztosított legyen a gép stabilitása,  

– ha ez műszakilag lehetetlen, vagy ha önálló vezérlőszerkezet van, 

azoknál a fogantyúknál, amelyeket nem lehet teljes biztonsággal el-

engedni, a gépet olyan indító és leállító gombokkal kell felszerelni, 

amelyeket úgy helyeznek el, hogy a kezelő személy a fogantyú el-

engedése nélkül működtethesse azokat,  

– el lehessen kerülni a nem szándékos indítás és/vagy tovább folytató-

dó működés okozta veszélyeket, miután a kezelő személy elengedte 

a fogantyúkat; ha ez a követelmény műszakilag nem valósítható 

meg, úgy ezzel egyenértékű más megoldást kell erre biztosítani,  

– ha szükséges, legyen lehetőség a veszélyes térnek, a szerszám és az 

éppen megmunkált anyag kapcsolatának szemrevételezéssel történő 

ellenőrzésére.  

A hordozható gépek fogantyúit úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az 

indítás és a leállítás egyszerű legyen.  

Használati utasítás  

A hordozható kézi és/vagy kézi irányítású gépek által kibocsátott rezgé-

sekre vonatkozóan a használati utasításnak a következő információkat kell 

tartalmaznia:  

– a kart terhelő rezgés gyorsulás súlyozott négyzetes középértékét, ha 

az nagyobb mint 2,5 m/s
2
; ha a gyorsulás értéke nem haladja meg a 

2,5 m/s
2
-t, úgy erre a tényre utalni kell, és  

– a mérési bizonytalanságot.  
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Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy 

műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen történt mérés 

eredményeként kapott adatok.  

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, a rezgési értékeket a 

gépre alkalmazható legmegfelelőbb mérési mód szerint kell mérni.  

A méréskori üzemi feltételeket és a mérési módszereket, valamint a vo-

natkozó harmonizált szabványok hivatkozásait meg kell adni.  

7.4.2. Hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló 

gépek  

Általános követelmények 

A hordozható rögzítő- és egyéb összeerősítésre szolgáló gépeket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy:  

– az erőt az összeerősítendő elemre egy olyan átmeneti darab vigye át, 

amely nem hagyja el a berendezést,  

– egy engedélyező szerkezet az összeerősítést megakadályozza, amíg 

a gép nincs megfelelő helyzetben és nem gyakorol az alapanyagra 

megfelelő nyomást,  

– véletlenül ne léphessen működésbe; ha szükséges, az engedélyező 

szerkezeten és a vezérlőberendezésen az összeerősítés végrehajtásá-

hoz egy megfelelő sorrendű műveletet kelljen végrehajtani,  

– a gép kezelése során vagy ütés esetén a véletlen működésbe lépés ne 

legyen lehetséges, és  

– a betöltési és kiürítési műveleteket könnyen és biztonságosan el le-

hessen végezni; ha szükséges, a gépet szilánkfogóval kell felszerel-

ni, és a gyártónak megfelelő védőburkolato(ka)t kell biztosítania.  

Használati utasítás  

A használati utasításnak a következőkre vonatkozó szükséges informáci-

ókat kell tartalmaznia:  

– a géppel együtt használható kellékek és cserélhető elemek,  

– a géppel használható megfelelő rögzítő- vagy összekapcsoló elemek 

és  
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– a megfelelő felhasználható patronok, ha ez indokolt.  

7.4.3. Kiegészítő alapvető egészségvédelmi és biztonsági köve-

telmények a gép helyváltoztatásából eredő veszélyek el-

hárítására  

Az olyan gépnek, amely mozgásából eredően veszélyeket idézhet elő, 

meg kell felelnie az e fejezetben leírt valamennyi alapvető egészségvé-

delmi és biztonsági követelménynek.  

7.4.4. Munkaállások  

Vezetőhely  

A vezető helyéről a rálátásnak olyannak kell lennie, hogy a vezető mind a 

saját, mind pedig a veszélyeztetett személyek tekintetében a rendeltetés-

szerű használat körében, teljesen biztonságosan működtethesse a gépet és 

annak szerszámait. Ha szükséges, alkalmas eszközöket kell biztosítani a 

megfelelő közvetlen rálátás hiánya miatti veszélyek kiküszöbölésére.  

Az olyan gépet, amelyen a vezető rajta tartózkodik, úgy kell megtervezni 

és gyártani, hogy a vezető a vezetőhelyről a kerekekkel vagy a lánctalppal 

való véletlen érintkezése folytán ne kerülhessen veszélyhelyzetbe.  

A gépen kialakított vezetőhelyet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy 

vezetőfülke legyen felszerelhető, feltéve hogy ez nem növeli a kockázato-

kat és van hozzá hely. A fülkében elegendő helynek kell lennie a vezető-

nek szóló utasítások elhelyezésére.  

Vezetőülés  

Ha fennáll a veszélye annak, hogy a gépen tartózkodó kezelő személyek 

vagy más személyek a gép feldőlése vagy felborulása esetén a gép részei 

és a föld között összezúzódhatnak – különösen a felborulás, feldőlés vagy 

a leeső tárgyak hatásai ellen biztonsági berendezéssel felszerelt gépek 

esetében -, úgy az ilyen gépek vezetőüléseit úgy kell megtervezni vagy 

biztonsági övvel felszerelni, hogy az vezetőülésben tartsa a személyeket 

anélkül, hogy korlátozná a vezetőt a vezetéshez szükséges bármely moz-

gásában vagy bármely, a vezetőülés felfüggesztése által okozott mozgás-

ban. A biztonsági övet nem szabad beszerelni olyan esetekben, ha az a 

kockázatokat növelik. 
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Egyéb személyek elhelyezése  

Ha a használati feltételek szerint a vezetőn kívül, esetenként vagy rend-

szeresen, a gép más kezelő személyeket is szállít, vagy azon más kezelő 

személyek is dolgoznak, számukra megfelelő helyeket kell biztosítani, 

amelyek lehetővé teszik, hogy azon veszély nélkül szállítsák őket, vagy 

dolgozhassanak.  

Az előzőek  vonatkoznak a vezetőn kívüli személyek számára biztosított 

helyekre is.  

7.4.5. Vezérlőrendszerek  

Ha szükséges, intézkedni kell a vezérlők jogtalan használatának megaka-

dályozásáról.  

Távvezérlők esetében minden vezérlőrendszeren jól láthatóan fel kell tün-

tetni azt a gépet, amelyet azzal az egységgel vezérelnek.  

A távvezérlő rendszert úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a kö-

vetkezőket vezérelje:  

– a vezérelni kívánt gépet és  

– a vezérelni kívánt funkciókat.  

A távvezérlésű gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy csak a hozzá 

tartozó vezérlőrendszerektől származó parancsokra reagáljon.  

Vezérlőberendezések  

Biztosítani kell, hogy a vezető a vezetőfülkéből működtetni tudjon min-

den olyan vezérlőberendezést, amely a gép működéséhez szükséges, ki-

véve azokat a funkciókat, amelyeket biztonságosan csak a vezetőhelytől 

távol eső helyekről lehet irányítani. Ez különösen a vezetőhelytől eltérő 

munkaállásokra vonatkozik, amelyekért nem a vezető, hanem más kezelő 

személyek felelnek, vagy amelyek miatt – a műveletek biztonságos elvé-

gezése érdekében – a vezetőnek el kell hagynia a vezetőhelyet.  

Ha a gépen pedálok vannak, azokat úgy kell megtervezni, gyártani és fel-

szerelni, hogy lehetővé tegyék a vezető biztonságos munkáját, a pedálok 

helytelen működtetésének a legkisebb veszélyével. A pedálok felületének 

csúszásmentesnek és könnyen tisztíthatónak kell lennie.  
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Ha a gép vezérlőberendezéseinek a működése veszélyekhez, különöskép-

pen, ha veszélyes mozgásokhoz vezethet, úgy biztosítani kell, hogy amint 

a kezelő személy elengedte azokat, haladéktalanul visszaálljanak semle-

ges helyzetbe, kivéve azokat, amelyeknek előre beállított helyzetük van.  

Kerékkel ellátott gép esetén a kormányszerkezetet úgy kell megtervezni 

és gyártani, hogy az a kormányzott kerekekre ható lökések miatt a kor-

mánykerék vagy a kormánykar hirtelen mozgásából eredő erőket csök-

kentse.  

A differenciálmű zárószerkezetének vezérlését úgy kell megtervezni és 

elhelyezni, hogy a differenciálzár oldható legyen, ha a gép mozgásba ke-

rül.  

A figyelmeztető hang- és/vagy fényjelzésekre vonatkozó előírást csak to-

latás esetén kell alkalmazni.  

Indítás/mozgás  

Biztosítani kell, hogy a vezetőhellyel ellátott önjáró gép helyzetváltoztató 

mozgása csak akkor legyen lehetséges, ha a vezető a vezetőhelyen tartóz-

kodik.  

Ha a gépet működési okokból olyan szerkezetekkel szerelik fel, amelyek 

kinyúlnak alaphelyzetükből (pl. stabilizátorok, gém stb.), a vezetőt el kell 

látni olyan eszközökkel, amelyekkel a gép mozgatását megelőzően köny-

nyen ellenőrizheti, hogy ezek a kinyúló szerkezetek olyan helyzetben 

vannak, amely lehetővé teszi a biztonságos mozgást.  

Ez a követelmény vonatkozik mindarra a többi részegységre is, amelyek-

nek a biztonságos mozgás lehetővé tétele érdekében egy bizonyos hely-

zetben – szükség szerint lezárva – kell állniuk.  

Ha ez további veszélyeket nem idéz elő, a gép mozgásának a fent említett 

részek biztonságos helyzetétől kell függenie.  

Biztosítani kell, hogy a gép motorjának beindításakor a gép ne kerüljön 

olyan mozgásba, amely nem volt szándékolt.  

Helyváltoztató funkció  

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül az önjáró gépeknek és 

vontatott gépeknek eleget kell tenniük a lassítási, megállási, fékezési és 
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rögzítési követelményeknek, hogy a biztonságosság minden, a rendelte-

tésszerű használat feltételei által megengedett működési, rakodási, sebes-

ségi, útfelületre vonatkozó és lejtési körülmények között biztosított le-

gyen.  

A vezetőnek képesnek kell lennie arra, hogy az önjáró gépet egy fő szer-

kezeti egységgel le tudja lassítani, és meg tudja állítani. Ha a biztonság 

megköveteli, a lassításra és a leállásra a fő szerkezeti egység meghibáso-

dása vagy az e szerkezetet működtető vezérlés energiaellátásának hiánya 

esetére egy teljesen független és könnyen hozzáférhető kezelőeszközzel 

ellátott vészleállító szerkezetet kell biztosítani.  

Ha a biztonság megköveteli, egy rögzítő egység segítségével lehetővé kell 

tenni, hogy az álló helyzetű gép rögzített állapotban maradjon. Ez a szer-

kezet kombinálható a második bekezdésben említett szerkezetek egyiké-

vel, feltéve hogy az kimondottan mechanikus működésű.  

A távvezérlésű gépeket fel kell szerelni olyan berendezéssel, amely auto-

matikusan és azonnal leállítja a műveletet, és megakadályozza a potenciá-

lisan veszélyes működést a következő esetekben:  

– a vezető elveszti uralmát a gép felett;  

– leállítási parancsot kap;  

– hibát észlel a rendszer biztonsági része;  

– adott időn belül nem érkezik be a visszajelzés.  

Gyalogkíséretű gép mozgatása  

Biztosítani kell, hogy a gyalogkíséretű önjáró gép mozgása csak úgy le-

gyen lehetséges, ha a vezető folyamatosan hatást gyakorol a megfelelő 

vezérlőberendezésre. Különösen fontos biztosítani, hogy a gép ne kezd-

hesse meg mozgását motorjának beindításával egyidejűleg.  

A gyalogkíséretű gép vezérlőberendezését úgy kell megtervezni, hogy a 

lehető legkisebbre lehessen csökkenteni a gépnek a vezető irányába törté-

nő, véletlen mozgásából eredő veszélyeket, különösen:  

– a zúzódást és  

– a forgó szerszámok okozta sérülést.  
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A gép normál sebességének összhangban kell lennie a gyalogos vezető 

sebességével.  

Abban az esetben, ha a gépre forgó szerszámot lehet felszerelni, a forgó 

szerszám nem működhet addig, amíg a gép hátrameneti fokozatban van, 

kivéve ha a gép mozgása a szerszám mozgásából ered. Ez utóbbi esetben 

a hátrameneti sebességnek olyannak kell lennie, amely nem veszélyezteti 

a vezetőt.  

Ha a gépbe szervo-kormányzás van beszerelve, annak energiaellátásában 

bekövetkezett meghibásodás nem akadályozhatja meg a gép kormányzá-

sát a megállításához szükséges idő alatt.  

7.4.6. Mechanikai veszélyek elleni védelem  

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ahol lehet, mobil alvázra sze-

relni, hogy mozgásba kerülése esetén a tömegközéppont ellenőrizetlen ki-

térései ne befolyásolják stabilitását, vagy ne tegyék ki túlzott terhelésnek 

a szerkezetet.  

A motorok esetében a motortérben mozgó részegységekhez való hozzáfé-

rést megakadályozó nyitható védőburkolatoknál nincs szükség kapcsoló-

dó berendezésekre, ha azokat szerszámmal, kulccsal vagy a vezetőállás-

ban elhelyezett szerkezettel kell kinyitni, feltéve hogy ez a szerkezet egy 

teljesen különálló fülkében van, amely az engedély nélküli bejutás meg-

akadályozása érdekében lezárható.  

Ha a vezetőhellyel, kezelőhellyel és más munkaállásokkal ellátott műkö-

dő önjáró gépnél fennáll a felborulás vagy a feldőlés veszélye, a gépet 

megfelelő biztonsági szerkezettel kell felszerelni, feltéve hogy ez nem 

növeli a kockázatot.  

Ennek a biztonsági szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy felborulás 

vagy feldőlés esetén a gépen lévő személynek/személyeknek megfelelő 

teret biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.  

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet 

megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártó-

nak vagy a meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerke-

zettípus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.  
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Ha a vezető- és kezelőhellyel, valamint egyéb munkaállásokkal ellátott 

önjáró gépnél fennáll leeső tárgyak vagy anyagok okozta veszély lehető-

sége, a gépet ezt a veszélyt figyelembe véve – ha ezt mérete lehetővé teszi 

– megfelelő védelmi berendezéssel kell megtervezni és gyártani.  

Ennek a szerkezetnek olyannak kell lennie, hogy leeső anyagok vagy tár-

gyak esetén a gépen tartózkodó személynek/személyeknek megfelelő teret 

biztosítson az összenyomódás elkerülése érdekében.  

Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen, hogy a biztonsági szerkezet 

megfelel-e a második bekezdésben rögzített követelményeknek, a gyártó-

nak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes érintett szerkezet-

típus esetében megfelelő vizsgálatokat kell végeznie vagy végeztetnie.  

A kapaszkodókat és a lépcsőket úgy kell megtervezni, gyártani és elhe-

lyezni, hogy a kezelő személyek ösztönösen ezeket használják, és ne a 

működtető szerkezeteket vegyék igénybe a megközelítéshez.  

Minden gépet, amelyik vontat vagy amelyiket vontatják, fel kell szerelni 

olyan vonó- vagy csatlakoztató szerkezetekkel, amelyeket úgy terveznek, 

gyártanak és helyeznek el, hogy biztosítsák a könnyű és biztonságos ösz-

sze- és lekapcsolást, továbbá hogy megakadályozzák a használat közbeni 

véletlen szétkapcsolódást.  

Ha a vontatórúd terhelése megköveteli, az ilyen gépet alkalmas felfekvő 

felülettel rendelkező támasztószerkezettel kell felszerelni, amely megfelel 

a terhelésnek és az útfelületnek.  

Hajtás átvitel az önjáró gép (vagy vontató) és a meghajtott gép között  

Az önjáró gépet (vagy vontatót) a meghajtott gép első rögzített csapágyá-

val összekötő kardáncsuklós tengelyt úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy működés közben minden mozgó rész teljes hosszában védve legyen.  

Az önjáró gép (vagy vontató) oldalán a teljesítményt leadó tengelyt, 

amelyhez a kardántengelyt csatlakoztatják, védeni kell az önjáró géphez 

(vagy vontatóhoz) rögzített védőburkolattal vagy más, egyenértékű vé-

delmet biztosító eszközzel.  

A kardántengelyhez való hozzáférés érdekében ennek a védőburkolatnak 

nyithatónak kell lennie. Ha a védőburkolat már a helyén van, elegendő 
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helynek kell lenni, hogy a meghajtó tengely ne okozzon benne kárt, ami-

kor a gép (vagy vontató) mozgásban van.  

A vontatott gép oldalán a teljesítményt felvevő tengelyt egy, a géphez 

rögzített védőházban kell helyezni.  

Nyomatékhatárolót vagy szabadonfutókat csak a hajtott gép melletti olda-

lon szabad a kardántengelyes csatlakozáshoz felszerelni. A kardántengelyt 

ennek megfelelően kell megjelölni.  

Minden vontatott gépnek, amelynek a működése kardántengely csatlakoz-

tatását igényli az önjáró géphez (vagy vontatóhoz), rendelkeznie kell egy, 

a kardántengelyt csatlakoztató rendszerrel, amely, amikor a gép nincs 

csatlakoztatva, megakadályozza, hogy a kardántengely és védőburkolata a 

talajjal vagy a gép valamely részével való érintkezés következtében káro-

sodjon.  

A védőburkolat külső részeit úgy kell megtervezni, gyártani és elhelyezni, 

hogy ne forogjon együtt a kardántengellyel. A védőburkolatnak be kell 

fednie a kardántengelyt, egyszerű kardáncsuklók esetén a belső ívig, szé-

les befogószögű kardáncsuklók esetén pedig legalább a külső csukló vagy 

csuklók közepéig.  

Ha a kardánhajtás közelében feljárót létesítenek munkaállásokhoz, azokat 

úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tengely védőburkolatait ne hasz-

nálják lépcsőként, kivéve ha ezeket erre a célra tervezték és gyártották.  

7.4.7. Egyéb veszélyek elleni védelem  

Akkumulátorok  

Az akkumulátorházat úgy kell tervezni és kialakítani, hogy el lehessen ke-

rülni feldőlés vagy felborulás esetén elektrolit kiömlését a kezelőre, 

és/vagy el lehessen kerülni gőzök felgyülemlését abban a térben, ahol a 

kezelő személyek tartózkodnak.  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy az akkumulátort egy erre 

a célra szolgáló, könnyen hozzáférhető eszköz segítségével könnyen le 

lehessen kapcsolni róla.  
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Tűz  

Ha mérete engedi, a gépet a gyártó által előre látott veszélyektől függően 

úgy kell kialakítani, hogy:  

– könnyen hozzáférhető tűzoltó készülékekkel vagy  

– beépített tűzoltó berendezésekkel legyen felszerelve.  

Veszélyes anyagok kibocsátása  

A R. 1. melléklet 1.5.13. pont második és harmadik bekezdése nem vo-

natkozik azokra az esetekre, amikor a gép fő funkciója a termékporlasz-

tás. A kezelő személyt azonban védeni kell az ilyen veszélyes anyagokkal 

való érintkezésből adódó kockázatoktól.  

Információk és jelölések  

Jelek, jelzések és figyelmeztetések 

Ha az a személyek egészségének és biztonságának védelme érdekében 

szükséges, minden gépen fel kell tüntetni a használatra, beállításra és kar-

bantartásra vonatkozó jelzéseket és/vagy tájékoztató táblákat. Ezeket úgy 

kell kiválasztani, megtervezni és gyártani, hogy jól olvashatók és mara-

dandók legyenek.  

A közúti közlekedési szabályok sérelme nélkül, a vezetőhellyel ellátott 

gépet a következő berendezésekkel kell felszerelni:  

– hangjelző készülék a személyek figyelmeztetésére,  

– a rendeltetésszerű üzemeltetési körülményeknek megfelelő fényjelző 

rendszer; ez a követelmény nem vonatkozik a kizárólag föld alatti 

munkát végző villamosenergia-ellátás nélküli gépekre; és  

– ha szükséges, a vontató és a gép között megfelelő kapcsolatot bizto-

sító berendezés a jelzések működtetéséhez.  

A távvezérlésű gépeket, amelyek normál körülmények között a személyek 

számára ütközés- vagy zúzódásveszélyt jelentenek, el kell látni megfelelő 

mozgásjelző készülékkel, vagy olyan eszközökkel, amelyek megvédik a 

személyeket az ilyen veszélyekkel szemben. Ugyanez vonatkozik az 

olyan gépekre, amelyek használatuk során állandóan ismétlődő előre- és 

hátramozgást végeznek egy tengely mentén, és amelyek esetében a gép 

hátsó részét a kezelő személy közvetlenül nem láthatja.  
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A gépeket úgy kell gyártani, hogy a figyelmeztető és jelzőberendezéseket 

ne lehessen véletlenül kikapcsolni. Ahol ez biztonsági szempontból elen-

gedhetetlen, ezeket a szerkezeteket el kell látni olyan eszközökkel, ame-

lyekkel ellenőrizhető, hogy működőképes állapotban vannak, és amelyek 

meghibásodásukat jelzik a kezelő személy számára.  

Ha a gép vagy szerszámainak mozgása különösen veszélyes, a gépet el 

kell látni olyan jelzéssel, amely az üzemelő gép megközelítését megtiltja; 

a jeleknek megfelelő távolságból olvashatóknak kell lenniük ahhoz, hogy 

biztosítsák azoknak a személyeknek a biztonságát, akiknek a közelben 

kell tartózkodniuk.  

Jelölések  

A gépen olvashatóan és maradandóan fel kell tüntetni:  

– a névleges teljesítményt, kilowattban (kW) kifejezve és  

– a leggyakrabban használt gépösszeállítás tömegét, kilogrammban 

(kg) kifejezve;  

valamint, ha indokolt:  

– a legnagyobb vonóerőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) kifejez-

ve és  

– a legnagyobb függőleges erőt a vonószerkezetnél, Newtonban (N) 

kifejezve.  

Használati utasítás  

Rezgések  

A használati utasításnak a következő információkat kell tartalmaznia a 

gép által a karokra vagy az egész testre átvitt rezgések vonatkozásában:  

– a kart terhelő rezgésgyorsulás teljes értékét, ha az meghaladja a 

2,5 m/s
2
-t; ha ez az érték nem haladja meg a 2,5 m/s

2
-t, akkor ezt a 

tényt közölni kell;  

– a teljes testet terhelő rezgésgyorsulás súlyozott négyzetes középér-

tékét, ha az meghaladja a 0,5 m/s
2
-t; ha ez az érték nem haladja meg 

a 0,5 m/s
2
-t, akkor ezt a tényt közölni kell; és  

– a mérési bizonytalanságot. 
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Ezek az értékek a szóban forgó gépen ténylegesen mért adatok vagy egy, 

műszakilag a gyártandó géppel összehasonlítható gépen végzett mérések 

alapján meghatározott adatok.  

Ha nem alkalmaznak harmonizált szabványokat, az adott gépnek legmeg-

felelőbb módon kell a rezgést mérni.  

A méréskori működési feltételeket és a mérés módszerét ismertetni kell.  

Többcélú használat  

A felhasznált, cserélhető berendezéstől függően több célra használható 

gép esetén, a gép és a cserélhető berendezések használati utasításainak 

tartalmazniuk kell az alapgép és az állítható berendezések biztonságos 

összeszereléséhez és használatához szükséges információkat. 

7.5. Kiegészítő alapvető biztonsági és egészségvédelmi követel-

mények az emelési műveletekkel kapcsolatos veszélyek elhá-

rítására  

Az emelési műveletekkel veszélyt előidéző gépnek meg kell felelnie az 

ebben a fejezetben leírt valamennyi egészségvédelmi és biztonsági köve-

telménynek.  

7.5.1. Mechanikai veszélyek elleni védelem  

A stabilitás hiányából eredő veszélyek  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a R 1. melléklet 1.3.1. 

pontban előírt stabilitás mind a működtetés alatt, mind azon kívül megma-

radjon, beleértve valamennyi szállítási, összeszerelési és szétszerelési 

szakaszt, valamint az előrelátható alkatrész-meghibásodásokat és a hasz-

nálati utasítás szerint végrehajtott vizsgálatokat is. Ebből a célból a gyár-

tónak vagy meghatalmazott képviselőjének a megfelelő ellenőrzési mód-

szereket kell alkalmaznia.  

Vezetősínen vagy sínpályán mozgó gépek  

A gépeket el kell látni olyan szerkezetekkel, amelyek a vezetősínekre 

vagy sínpályákra hatva megakadályozzák a kisiklást.  

Ha ezen szerkezetek ellenére a kisiklás veszélye fennmarad, vagy ha egy 

sín vagy egy járószerkezet meghibásodik, olyan szerkezeteket kell bizto-
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sítani, amelyek megakadályozzák, hogy a részegység, az alkatrész vagy a 

teher leessen, vagy a gép felboruljon.  

Mechanikai szilárdság  

A gépnek, a teherfelvevő eszköznek és elemeiknek el kell viselniük azt a 

terhelést, amelynek mind a működés során, mind pedig azon kívül ki van-

nak téve, a megadott üzembe helyezési és működési feltételek között, 

minden szerkezeti összeállításban, és – ha indokolt – a légköri tényezőkre 

és az emberi erővel kifejtett erőhatásokra figyelemmel. Ennek a követel-

ménynek szállítás, összeszerelés és szétszerelés során is eleget kell tenni.  

A gépet és a teherfelvevő eszközt úgy kell megtervezni és gyártani – kel-

lően figyelembe véve a rendeltetésszerű használatot –, hogy megakadá-

lyozzák az anyagkifáradásból vagy az elhasználódásból eredő hibákat.  

A felhasznált anyagokat a célzott munkakörnyezet alapján kell kiválasz-

tani, különös tekintettel a korrózióra, a kopásra, a mechanikai behatások-

ra, a szélsőséges hőmérsékletre, az anyagkifáradásra, a ridegtörésre és az 

öregedésre.  

A gépeket és a teherfelvevő eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy maradandó alakváltozás vagy észrevehető károsodás nélkül ellenáll-

janak a statikai túlterhelési vizsgálatoknak. A szilárdsági számításban fi-

gyelembe kell venni a megfelelő biztonsági szint érdekében kiválasztott 

statikai vizsgálati tényező értékeit; ennek a tényezőnek az értékei az álta-

lános szabályok alapján a következők:  

– kézi erővel működtetett gépek és teheremelő szerkezetek esetében: 

1,5 biztonsági tényező;  

– egyéb gépeknél: 1,25 biztonsági tényező.  

A gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy meghibásodás nélkül 

kiállják a legnagyobb teherbírásnak a dinamikai vizsgálati tényezővel 

szorzott értékén végzett dinamikai vizsgálatot. Ezt a dinamikai vizsgálati 

tényezőt a megfelelő biztonsági szint elérése céljából választják ki; a té-

nyező az általános szabályok szerint: 1,1. A vizsgálatokat általános sza-

bály szerint a megadott névleges sebességeknél kell végrehajtani. Ha a 

gép vezérlőrendszere több egyidejű mozgást is lehetővé tesz, a vizsgála-

tokat a legkedvezőtlenebb körülmények mellett kell végrehajtani, azaz – 

az általános szabály szerint – az érintett mozgások kombinálásával.  
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Korongok, dobok, görgők, kötelek és láncok  

A korong, dob, görgő átmérője legyen összhangban azon kötél, lánc átmé-

rőjével, amelyet rajta alkalmaznak.  

A dobokat és görgőket úgy kell megtervezni, gyártani és felszerelni, hogy 

a megfelelő köteleket vagy láncokat leesésük nélkül lehessen rájuk felte-

kerni.  

A közvetlenül teher emelésére és tartására használt kötelek nem tartal-

mazhatnak toldásokat, csak a végeiken. A toldások azonban megengedet-

tek olyan berendezéseknél, amelyeket úgy terveztek, hogy a használati 

céltól függően rendszeresen módosíthatók legyenek.  

A teljes kötélnek és végeinek olyan biztonsági tényezőt kell választani, 

amely megfelelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a té-

nyező: 5 legyen.  

Az emelőláncokhoz olyan biztonsági tényezőt kell választani, amely meg-

felelő biztonságot nyújt; az általános szabály szerint ez a tényező: 4 le-

gyen.  

Annak az ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt 

elérték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, a 

teher közvetlen emelésére használt lánc- és kötéltípus, valamint kötélvé-

gek esetében, el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie a megfelelő vizs-

gálatokat.  

7.5.2. Teherfelvevő eszközök és alkatrészeik  

A teherfelvevő eszközöket és alkatrészeiket úgy kell méretezni, hogy a 

megadott üzemelési körülmények között tervezett várható élettartamukkal 

összhangban a működési ciklusok számát, továbbá a kifáradási és örege-

dési folyamatokat is figyelembe kell venni.  

Az acélsodrony/kötélvég kombináció biztonsági tényezőjét úgy kell meg-

választani, hogy garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az 

általános szabály szerint: 5 legyen. A köteleken toldás vagy hurok kizáró-

lag csak a végeken lehet.  

Ha hegesztett emelő láncokat használnak, ezeknek rövid láncszemű típu-

súaknak kell lenniük. A láncok biztonsági tényezőjét úgy kell megválasz-
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tani, hogy az garantálja a megfelelő biztonsági szintet; ez a tényező az ál-

talános szabály szerint: 4 legyen.  

A textilkötelek vagy -hevederek biztonsági tényezője az anyagtól, a gyár-

tási eljárástól, a méretektől és a használattól függ. Ezt a tényezőt úgy kell 

megválasztani, hogy megfelelő biztonsági szintet garantáljon; ez az álta-

lános szabály szerint: 7 legyen, feltéve hogy a felhasznált anyagok kimu-

tathatóan nagyon jó minőségűek, és a gyártási módszer megfelel a terve-

zett használatnak. Ellenkező esetben a tényezőt az általános szabály sze-

rint egy magasabb értékben határozzák meg az egyenértékű biztonsági 

szint biztosítása érdekében. A textilköteleken vagy -hevedereken nem le-

het csomó, kötés vagy toldás, kizárólag csak a hevederek végein, kivéve a 

végtelenített hevedert.  

A hevederre felszerelt vagy azzal együtt használt minden fém alkatrészre 

olyan biztonsági tényezőt kell kiválasztani, amely megfelelő biztonsági 

szintet garantál; ez a tényező az általános szabály szerint: 4 legyen.  

A több pászmából álló heveder legnagyobb terhelhetőségét a leggyengébb 

pászma biztonsági tényezője, a pászmák száma és egy, a heveder kialakí-

tásától függő csökkentő tényező alapján határozzák meg.  

Annak ellenőrzése érdekében, hogy a megfelelő biztonsági tényezőt elér-

ték, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minden egyes, az 

előbb említett alkatrész esetében el kell végeznie, vagy el kell végeztetnie 

a megfelelő vizsgálatokat.  

Mozgások vezérlése  

A mozgásokat vezérlő szerkezeteknek úgy kell működniük, hogy a gépek, 

amelyekre fel vannak szerelve, biztonságosak legyenek.  

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani és eszközökkel felszerelni, hogy 

részelemei mozgásának amplitúdója meghatározott határokon belül ma-

radjon. Ezeknek a szerkezeteknek a működését, ha indokolt, figyelmezte-

tésnek kell megelőznie.  

Ha több rögzített vagy sínpályán mozgó gépet ugyanazon a helyen egyi-

dejűleg lehet működtetni, és ez az összeütközés veszélyével jár, ezeket a 

gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy illeszthetőek legyenek 

olyan rendszerekhez, amelyekkel ezeket a veszélyeket el lehet kerülni.  
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A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a terhek ne csúszhassanak 

el veszélyesen, vagy ne eshessenek le szabadon és váratlanul, még akkor 

sem, ha az energiaellátás részleges vagy teljes kimaradása következik be, 

vagy ha a kezelő személy a gép működését leállítja.  

Normál üzemeltetési feltételek mellett a teher leengedése nem történhet 

kizárólag súrlódásos fékezéssel, kivéve olyan gép esetében, amelynek a 

működéséhez ez a megoldás szükséges.  

A tehermegfogó eszközöket úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a ter-

hek véletlen leesése elkerülhető legyen. 

Teher mozgása kezelés közben  

A gép vezetőhelyét úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legnagyobb rálátást 

biztosítsa a mozgó részek mozgási pályáira, annak érdekében, hogy elke-

rülhetők legyenek a személyekkel, eszközökkel vagy másik géppel való 

esetleges összeütközések, amelyek az egy időben történő mozgások ese-

tén jelenthetnek veszélyt.  

A vezetett terhet mozgató gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a 

személyeket ne érhesse sérülés a teher, a tehertartó vagy az ellensúlyok 

mozgása miatt.  

7.5.3. Rögzített szinteket kiszolgáló gépek  

A tehertartó mozgása  

A rögzített szinteket kiszolgáló gépek tehertartóinak mozgatását a rakodá-

si hely megközelítéséhez, merev pálya mentén kell végezni. Az ollós 

rendszereket merev megvezetésnek kell tekinteni.  

A tehertartó megközelítése  

Ha a tehertartóra személyek beléphetnek, a gépet úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy a megközelítéskor a tehertartó rögzített állapotát biztosíta-

ni lehessen, különösen az abba történő be- és kirakodáskor.  

A gépet úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartó és a kiszolgá-

ló bejáró közötti szintkülönbség ne okozhasson botlásveszélyt.  
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A mozgó tehertartóval való érintkezés veszélyei  

Ha szükséges, normál üzemeltetés közben a tehertartót megközelíthetet-

lenné kell tenni.  

Ha felülvizsgálat vagy karbantartás közben fennáll az a veszély, hogy a 

tehertartó alatt vagy felett tartózkodó személy összezúzódhat a tehertartó 

és bármely rögzített elem között, úgy elegendő helyet kell biztosítani fizi-

kai búvóhely (menekülőhely) vagy a tehertartó mozgását blokkoló mec-

hanikus eszközök segítségével.  

A tehertartóról leeső teher okozta veszély. 

Ha fennáll a veszély a tehertartóról leeső teher miatt, a gépet úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy ezt a veszélyt el lehessen kerülni.  

Rakodási hely  

Minden intézkedést meg kell tenni a rakodási helynél tartózkodó sze-

mélynek a mozgó tehertartóval vagy más mozgó résszel történő érintke-

zéséből adódó veszély elkerülése érdekében.  

Ha fennáll a veszély, hogy személyek a mozgástérbe eshetnek, amikor a 

tehertartó nincs a rakodási helynél, védőburkolatokat kell felszerelni. A 

védőburkolatok nem nyílhatnak a mozgástér irányába. Fel kell szerelni 

őket olyan kapcsolószerkezettel, amelyet a tehertartó helyzete vezérel, és 

amely megakadályozza:  

– a tehertartó veszélyes mozgását, amíg a védőburkolatok nincsenek 

becsukva és lezárva, és  

– a védőburkolat veszélyes kinyitását, amíg a tehertartó meg nem áll a 

megfelelő rakodási helynél.  

A célra való alkalmasság  

Amikor emelőgépet vagy emelőtartozékokat először hoznak forgalomba 

vagy helyeznek üzembe, a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjé-

nek gondoskodnia kell a megfelelő intézkedések megtételével vagy azok 

végrehajtatásával arról, hogy a használatra kész gép vagy az emelőtarto-

zék – akár kézi, akár energia általi meghajtású – biztonságosan eleget te-

gyen meghatározott céljainak.  
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A  említett statikai és dinamikai vizsgálatokat minden üzembe helyezendő 

emelőgépen el kell végezni.  

Ha a gépet nem lehet a gyártó vagy meghatalmazott képviselője telephe-

lyén összeállítani, a használat helyén kell összeállítani. Egyébként az in-

tézkedéseket meg lehet tenni a gyártó telephelyén és a használat helyén is.  

7.5.4. A nem kézi erővel működtetett gépekre vonatkozó kö-

vetelmények  

Mozgások vezérlése  

A gép vagy részelemei mozgásainak vezérléséhez rögzítve tartandó vezér-

lőelemeket kell használni. Olyan rész- vagy teljes mozgásoknál, ahol nem 

áll fenn a teher vagy a gép ütközésének veszélye, ezeket az elemeket he-

lyettesíteni lehet a meghatározott szinteken automatikus megállásokat le-

hetővé tevő vezérléssel anélkül, hogy a mozgást vezérlő kezelőelemet fo-

lyamatosan működtetni kellene.  

Tehermozgatás  

A legalább 1000 kilogramm legnagyobb teherbírású gépeket, valamint a 

40 000 Nm billentő nyomaték feletti gépeket el kell látni olyan szerkezet-

tel, amely figyelmezteti a vezetőt, és megakadályozza a teher veszélyes 

mozgását:  

– a gép túlterhelése esetén, akár a legnagyobb terhelés következtében, 

akár a túlzott teher miatt előálló legnagyobb nyomaték következté-

ben, vagy  

– a billentő nyomaték meghaladása esetén.  

Kötéllel megvezetett berendezések: kötélpályákat, vontatókat vagy von-

tatóállványokat ellensúllyal vagy olyan szerkezettel kell ellátni, amely 

biztosítja a kötélfeszesség állandó szabályozását.  

Információk és jelölések  

Láncok, kötelek és hevederek  

Minden emelőlánc-, kötél- vagy hevederszakaszon, amely nem része egy 

egységnek, el kell helyezni egy jelölést, vagy ahol ez nem lehetséges, egy 

lemezt vagy eltávolíthatatlan gyűrűt, amely feltünteti a gyártó vagy meg-
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hatalmazott képviselője nevét és címét, és a vonatkozó tanúsítványt azo-

nosító hivatkozást.  

A fenti tanúsítványnak legalább a következő információkat kell tartal-

maznia:  

– a gyártó neve és címe, és ahol indokolt, a meghatalmazott képviselő 

neve és címe;  

– a lánc vagy kötél leírása, amely tartalmazza:  

 névleges méretét,  

 szerkezetét,  

 alapanyagát és  

 az alapanyagon végzett minden különleges metallurgiai keze-

lést;  

– az alkalmazott vizsgálati módszert és  

– azt a legnagyobb megengedhető terhelést, amelynek használat köz-

ben a láncot vagy kötelet ki lehet tenni. A tervezett alkalmazások 

alapján értéksorozatot lehet megadni.  

Teheremelő eszközök  

A teheremelő eszközökön fel kell tüntetni a következő adatokat:  

– az anyag azonosítását, ahol ez az információ a biztonságos haszná-

lathoz szükséges; és  

– a legnagyobb teherbírást.  

Azoknak a teheremelő eszközöknek az esetében, amelyeken a jelölés el-

helyezése fizikailag lehetetlen, a  szükséges adatokat egy lemezen vagy 

valamely más eszközön kell feltüntetni, és azt biztonságosan az eszköz-

höz kell rögzíteni.  

Az adatoknak olvashatóaknak kell lenniük, és olyan helyen kell elhelyez-

ni azokat, ahol tartósan megmaradnak a megmunkálás, elhasználódás stb. 

mellett, ahol nem csökkentik az eszköz szilárdságát.  
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Emelőgép  

A legnagyobb teherbírást a gépen feltűnő helyen kell feltüntetni. Ennek a 

jelölésnek olvashatónak, maradandónak és nem kódolt formátumúnak kell 

lennie.  

Ha a legnagyobb teherbírás a gép összeállításától függ, minden vezetőhe-

lyet el kell látni egy terhelési táblázattal, amely lehetőleg diagramokkal 

vagy táblázatokkal tünteti fel a különböző összeállításokra megengedett 

teherbírást. A kizárólag terhek emelésére tervezett gépen, amely fel van 

szerelve személyek által is megközelíthető tehertartóval, jól láthatóan és 

maradandóan fel kell tüntetni, hogy a gépet személyek emelésére tilos 

használni. Ennek a figyelmeztetésnek minden megközelíthető helyről jól 

láthatónak kell lennie. 

Használati utasítás  

Teheremelő eszközök  

Minden teheremelő eszközhöz vagy kereskedelmi szempontból nem 

megosztható gyártási sorozatú teheremelő eszközhöz mellékelni kell 

használati utasítást, amely legalább a következő adatokat kell, hogy tar-

talmazza:  

– a tervezett használatot;  

– használati korlátozásokat [különösen azoknál a teheremelő eszkö-

zöknél, mint például a mágneses vagy vákuumos emelőlapok, ame-

lyek nem felelnek meg teljes mértékben a terhek véletlen leesésének 

elkerülési követelményének.];  

– az összeszerelésre, a használatra és a karbantartásra vonatkozó utasí-

tásokat és  

– az alkalmazott statikai vizsgálati tényezőt.  

Emelőgép  

Az emelőgépekhez használati utasítást kell mellékelni, amely a következő 

információkat tartalmazza:  

– a gép műszaki jellemzői és különösen:  

– a megengedett legnagyobb teherbírás, és ha indokolt, a terhelési di-

agram vagy táblázat másolata,  
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– a reakcióerők meghatározása az alátámasztási és rögzítési pontok-

nál, és ha lehetséges, a vontatók jellemzői,  

– ha indokolt, az ellensúly meghatározása és telepítési eszközei;  

– a karbantartási napló tartalma, ha azt nem mellékelik a géphez;  

– kezelési utasítás, különösen a működtetésre vonatkozóan, ha a keze-

lőnek nincs közvetlen rálátása a teherre;  

– ha indokolt, a gyártó vagy meghatalmazott képviselője által vagy 

számára elvégzett statikai és dinamikai vizsgálat részleteit tartalma-

zó jegyzőkönyv és  

– a szükséges utasítások a gép első üzembe helyezése előtt elvégzendő 

intézkedésekről, ha a gépet nem a gyártó telephelyén szerelték össze 

abban a formában, ahogyan használni fogják. 

7.6. A föld alatti munkára szánt gépekre vonatkozó kiegészítő 

alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények  

A föld alatti munkára szánt gépeket úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt valamennyi alapvető egés-

zségvédelmi és biztonsági követelménynek.  

A stabilitás hiányából eredő veszélyek  

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezést úgy kell megtervezni és 

gyártani, hogy az előreléptetésnél a kijelölt irány tartható legyen, és ne 

csúszhasson el a terhelés felvétele közben és a terhelés eltávolítása után. 

A berendezést az egyedi hidraulikus támaszok felső lapjain rögzítő pon-

tokkal kell ellátni.  

Mozgás  

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezésnek lehetővé kell tennie a 

személyek akadálytalan mozgását.  

Vezérlőberendezések  

A sínpályán mozgó gépek esetében a gyorsító- és fékberendezések irányí-

tásának kézi működtetésűnek kell lennie. Az indító berendezés azonban 

lehet lábbal irányítható.  

A géppel hajtott alátámasztó biztosítóberendezés vezérlőberendezéseit 

úgy kell megtervezni és gyártani, hogy helyváltoztatási műveleteknél a 
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kezelőt egy beépített elem védje. A vezérlőberendezéseket védeni kell az 

alátámasztás véletlen elengedésével szemben.  

Leállítás  

A föld alatti alkalmazásra használt sínen közlekedő önjáró gép vezérköré-

be a gép mozgására ható éberségi berendezést kell felszerelni, hogy a 

mozgás leálljon, ha a vezető nem uralja a mozgást.  

Tűz  

A fokozottan tűzveszélyes részeket tartalmazó gépekre könnyen hozzá-

férhető tűzoltó készülékeket vagy beépített tűzoltó berendezéseket kell 

felszerelni..  

A föld alatti alkalmazásra szánt gépek fékrendszerét úgy kell megtervezni 

és gyártani, hogy ne bocsásson ki szikrákat, ne okozzon tüzet.  

A föld alatti alkalmazásra szánt, belső égésű motorokkal felszerelt gépe-

ket csak olyan motorokkal szabad felszerelni, amelyek alacsony gőznyo-

mású üzemanyaggal működnek, és amelyekben semmilyen villamos szik-

ra nem keletkezhet.  

Kipufogógázok  

A belső égésű motoroknál nem alkalmazható felső füstgázkivezetés. 

7.7. Kiegészítő alapvető egészségvédelmi és biztonsági követel-

mények személyek emeléséből adódó különleges veszélyeket 

előidéző gépekre  

A személyek emelésével kapcsolatban veszélyt jelentő gépeket úgy kell 

megtervezni és gyártani, hogy megfeleljenek az ebben a fejezetben leírt 

valamennyi alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek 

(lásd Általános alapelvek).  

7.7.1. Általános  

Mechanikai szilárdság  

A bármilyen csapóajtóval ellátott fülkét úgy kell megtervezni és gyártani, 

hogy területe és szilárdsága megfeleljen a megengedett legnagyobb lét-

számnak és a legnagyobb terhelésnek.  
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A 7.5.2. pontban meghatározott elemekre megadott biztonsági tényező 

személyemelésre tervezett gépre nem alkalmazható, és általános szabály, 

hogy az értékét kétszerezni kell. A személyek, vagy személyek és terhek 

emelésére tervezett gépet fel kell szerelni olyan tehertartót felfüggesztő 

vagy alátámasztó rendszerrel, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy a 

megfelelő általános biztonságot garantálják, és megakadályozzák a teher-

tartó leesését.  

Ha a tehertartót kötelekkel vagy láncokkal függesztik fel, általános sza-

bály, hogy legalább két, egymástól független, saját rögzítési ponttal ellá-

tott kötélre vagy láncra van szükség.  

A terhelés ellenőrzése nem emberi erővel mozgatott gépeknél  

A 7.5.4.  pont szerinti követelményeket a legnagyobb hasznos terhelés és 

billentő nyomaték nagyságától függetlenül alkalmazni kell, kivéve ha a 

gyártó igazolja, hogy túlterhelés és/vagy felborulás veszélye nem áll fenn.  

7.7.2. Vezérlőberendezések  

Ha a biztonsági előírások más megoldásokról nem rendelkeznek, a fülkét 

általában úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a benne tartózkodó sze-

mélyek a lefelé és felfelé történő mozgást, és ha szükséges, a tehertartó 

egyéb mozgásait vezérelni tudják.  

Működés közben ezeknek a vezérlőberendezéseknek előnyt kell élvezniük 

az ugyanarra a mozgásra vonatkozó egyéb vezérlésekkel szemben, a vész-

leállítók kivételével.  

E mozgások vezérlése folyamatos vezérlési elven kell, hogy alapuljon, 

kivéve ha maga a tehertartó teljesen zárt.  

7.7.3. A tehertartón vagy a tehertartóban tartózkodó szemé-

lyeket fenyegető veszélyek  

A tehertartó mozgásából eredő veszélyek  

A személyfelvonásra szolgáló gépet úgy kell megtervezni, gyártani és fel-

szerelni, hogy a tehertartó gyorsulása vagy lassulása ne veszélyeztesse a 

személyeket.  
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A tehertartó nem billenhet meg olyan mértékben, amely a benne tartózko-

dók leesésének veszélyét előidézheti, beleértve azt is, amikor a gép és a 

tehertartó mozog.  

Ha a tehertartó munkaállásként szolgál, gondoskodni kell a stabilitásról és 

a veszélyes mozgások megakadályozásáról.  

Ha a fentebb említett intézkedések nem elégségesek, a tartóművet fel kell 

szerelni a tehertartóban tartózkodó személyek számának megfelelő számú 

rögzítési ponttal. A rögzítési pontok legyenek elég erősek a leesés elleni 

egyéni védőeszköz rögzítéséhez.  

A padlón vagy mennyezeten elhelyezett csapóajtót vagy az oldalsó ajtót 

úgy kell megtervezni és gyártani, hogy véletlenül ne nyílhasson ki, és 

csak olyan irányba nyílhasson, ami váratlan kinyílás esetén nem jár a ki-

esés veszélyével.  

A tehertartóra eső tárgyak okozta veszély: Ha fennáll a veszélye annak, 

hogy a tehertartóra ráeshetnek tárgyak, és személyeket veszélyeztethet-

nek, a tehertartót fel kell szerelni védőtetővel.  

7.7.4. Rögzített rakodási helyet kiszolgáló gépek  

A tehertartót úgy kell megtervezni és gyártani, hogy a tehertartóban vagy 

a tehertartón tartózkodó személyek és/vagy tárgyak bármilyen rögzített 

vagy mozgó elemmel való érintkezéséből adódó veszélyeket el lehessen 

kerülni. Ha ennek a követelménynek a betartásához szükséges, a tehertar-

tónak teljesen zárhatónak kell lennie, olyan ajtókkal, amelyeket felszerel-

tek olyan kapcsoló berendezéssel, ami a tehertartó veszélyes mozgását 

megakadályozza, ha az ajtók nincsenek zárva. Ha a tehertartó a megállók 

között áll meg, és fennáll a veszélye a fülkéből való kiesésnek, az ajtók-

nak zárva kell maradniuk.  

A gépet úgy kell megtervezni, gyártani, és ha indokolt, berendezésekkel 

felszerelni, hogy a tehertartó irányítatlan felfelé vagy lefelé történő moz-

gása megakadályozható legyen. Ezeknek a berendezéseknek képesnek 

kell lennie arra, hogy a tehertartót a megengedett legnagyobb terhelésnél 

és az előrelátható maximális sebességnél leállítsák.  

A leállítási művelet semmilyen terhelési körülmények mellett nem okoz-

hat a tehertartóban levő személyekre veszélyes lassulást.  
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A rakodási helynél levő vezérlőberendezések  

A megállóknál elhelyezett vezérlőberendezések, kivéve a vészhelyzeti ve-

zérlőberendezéseket, nem indíthatják el a fülkét, ha:  

– a tehertartóban levő vezérlőberendezés működésben van; és  

– a tehertartó nincs a megállónál.  

A tehertartó megközelítése  

A megállóra és a tehertartóra szerelt védő eszközöket úgy kell megtervez-

ni és gyártani, hogy a tehertartóba való bejutás, a be- és kiszállás – figye-

lembe véve a különböző emelendő terheket és személyeket – biztonságos 

legyen.  

7.7.5. Jelölések  

A tehertartón fel kell tüntetni a biztonság szavatolásához szükséges in-

formációkat, amelyek tartalmazzák a következőket:  

– a tehertartóban tartózkodó személyek megengedett számát és  

– a megengedett legnagyobb terhelést.
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8. Kockázatértékelés 

8.1. A „kockázat” és értékelésének fogalma 

A kockázat fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásá-

ból, a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének 

javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irány-

elvből került át a magyar munkavédelmi szabályozásba. Ez a fogalom bi-

zonyos mértékben rokon a korábban használt „veszély”, „veszélyforrás” 

fogalmakkal. 

Az Mvt. 87. § 1/B. értelmezésében: 

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás való-

színűségének és súlyosságának együttes hatása. 

A kockázatértékelés fogalma nem jelent alapvető tartalmi változást a 

munkáltatóra háruló munkavédelmi követelményekben, hanem elsősorban 

rendszerbe, egységes keretbe foglalja a munkáltató munkavédelmi tevé-

kenységét. 

A kockázatértékelés fogalmát és teendőit a Mvt. határozza meg, és a 

munkáltatók kockázatértékelési kötelezettségei ehhez igazodnak. A koc-

kázatbecslés akkor egyenértékű a kockázatértékeléssel, ha annak minden 

tartalmi követelményét teljesíti. 

A munkáltató akkor jár el ésszerűen, ha a kockázatértékelést és a kocká-

zatbecslést egységben vagy összehangoltan szervezi meg azokon a terüle-

teken, amelyekre mindkét követelményrendszer vonatkozik, hiszen így 

nem csak kisebb ráfordítással és nagyobb hatékonysággal végezheti el a 

feladatait, hanem maradéktalanul és összehangoltan elégítheti ki az elle-

nőrző hatóságok által számon kért követelményeket. 

Kismértékben eltérően rögzítik a gépek kockázatfelmérésével kapcsolatos 

fogalmakat az MSZ EN ISO 12100-1:2004 Gépek biztonsága. Alapfo-

galmak, a kialakítás általános elvei 1. rész: Fogalom meghatározások, 

módszertan című szabvány 3.13 - 3.17 pontjai. E szabvány elsődleges cél-

ja, hogy a tervezők számára nyújtson információt, amely azonban a mun-

kahelyi kockázatértékelésnél is alkalmazható. 

Hasonlóképpen figyelembe vehetők „A munkahelyi egészségvédelem és 

biztonság irányítási rendszere (MEBIR)” szabványok (MSZ 28001 és 
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MSZ 28002), amelyek szerint a munkahelyi kockázatértékelés a MEBIR 

részét képezi. Ez azonban nem váltja ki az Mvt.-ben rögzített munkáltatói 

kötelezettséget. 

8.2. A jogszabályok követelményei 

Az Mvt. szerint: 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében 

a munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelmé-

nyeket: 

– a veszélyek elkerülése; 

– a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 

– a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 

– az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a 

munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekin-

tettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának 

mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő be-

osztására; 

– a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 

– a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbe veszélyes-

sel; 

– egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a 

munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafel-

tételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők 

hatására; 

– a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez ké-

pest; 

– a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 

A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg 

értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kocká-

zatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes 

anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, vala-

mint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző 

intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmé-

nyek javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén 

végzett tevékenységbe. A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági 
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és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértéke-

lést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint 

kell elvégezni. 

A kockázatok értékelése szervesen összefügg a veszélyek megelőzésével, 

amelynek a kockázatok felismerésén és értékelésén kell alapulnia. Ezért a 

kockázatértékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének központi 

és alapvető meghatározó fontosságú eleme a veszélyek megelőzésének 

alapja. 

8.3. A kockázatértékelés célja 

A kockázatértékelés célja nem elvont. Nem matematikai valószínűségeket 

vagy elméleti összefüggéseket kell megállapítani, hanem megvizsgálni az 

adott munkahelyen a konkrét helyzetet, és meghatározni a konkrét teen-

dőket. Kockázatértékelés lényege: a meglévő személyi, tárgyi, szervezési 

feltételek összehasonlítása a vonatkozó előírásokkal (jogszabályokkal, 

szabványokkal, üzemeltetési dokumentumokkal), tehát a „van” és a „kell” 

összevetése. Biztosítható legyen az egészséget nem veszélyeztető és biz-

tonságos munkavégzés feltétele, azaz ne merüljön fel a heveny és idült 

egészségkárosodás kockázata az adott munkakörben. 

Ehhez adott esetben természetesen kvantitatív (mennyiségi) vizsgálatok, 

mérések is szükségesek, például a kémiai biztonsággal kapcsolatos koc-

kázatbecslés területén, különösen, ha a konkrét helyzetet valamilyen 

számszerű normával kell összevetni. Figyelembe kell venni a jogszabály-

ok által előírt azon mérések eredményeit is, amelyeknek munkavédelmi 

vonzata van (érintésvédelem, világítás, zaj, stb.). 

A kockázatértékelés fő céljai ezért: 

– a megteendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból 

történő rangsorolása, 

– a kockázatok elhárítása, illetve elfogadható mértékűre csökkentése. 

A kockázatértékelésnek, illetőleg az azt követő intézkedéseknek nem 

minden esetben lehet végső célja az, hogy a kockázatok teljes mértékben 

szűnjenek meg, mindössze annyi, hogy a megfelelő kockázatcsökkentés 

eredményeként a fennmaradó kockázat elfogadható legyen. Például a gép-

járművel történő közlekedés mindig veszélyes marad, de azt bizonyos 

szintig csökkenteni lehet (műszaki állapot rendszeres ellenőrzésével, pi-

henőidő szabályozásával, stb.). 
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A kockázatértékelés után a munkáltatónak képesnek kell lennie annak bi-

zonyítására a hatóságok, a munkavállalók vagy képviselőik, illetve más 

érdekelt felek előtt, hogy megtett minden szükséges intézkedést a kocká-

zatok felmérésére és elhárítására, illetve minimálisra csökkentésére. Ezért 

a kockázatértékeléshez hozzátartozik a folyamat és az eredmények megfe-

lelő dokumentálása is (lásd 6. pontot). 

8.4. A kockázatértékelést végzők köre 

Az Mvt. 54. § (2) bekezdés értelmében a kockázatértékelés elvégzése 

munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. 

Természetesen célszerű, ha a szakember az adott tevékenységet megfele-

lően ismeri, gyakorlattal, sőt helyismerettel rendelkezik. Az Mvt. 57. § (3) 

bekezdése rögzíti a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személy ki-

emelt feladatait, az f) pontja tartalmazza a kockázatértékelésben való köz-

reműködési kötelezettséget. 

A felelősség az Mvt. 2. § (2) bekezdés szerint mindenképpen a munkálta-

tót terheli. A jogszabály értelmében a munkáltató nem csak a kockázatér-

tékelés elvégzéséért felelős, hanem annak megfelelő minőségű kivitelezé-

séért is. Ezért nagyon gondosan kell mérlegelnie, hogy saját szakemberé-

vel (szakembereivel) maga végzi-e el a kockázatértékelést vagy külső 

szakembert, szolgáltató szervezetet, szakintézményt bíz meg vele, illető-

leg von be a tevékenységbe. 

A szolgáltató kiválasztásánál különös gondot kell fordítani arra, hogy 

rendelkezzék referenciákkal és legyen leinformálható, mert a kockázatér-

tékelés a munkáltató munkavédelmi tevékenységének alapvető eleme, és 

végső soron a munkáltató felelős a kockázatértékelés tartalmáért, a meg-

tett intézkedésekért, a munkavállalók egészségéért és biztonságáért. 

Ugyanakkor kerülni kell a kockázatértékelés szükségtelen túlbonyolítását. 

A kockázatértékelés folyamatába indokolt bevonni a munkavállalókat, il-

letőleg a munkavédelmi képviselőt, mivel a gyakorlati tapasztalataik a 

kockázatértékelésnél nélkülözhetetlen. A munkavédelmi képviselő rész-

vételi jogát biztosítja az Mvt. 72. §, különösen a (2) bekezdés b) pont, 

amely szerint a munkavédelmi képviselő részt vehet a munkáltató azon 

döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók 

egészségére és biztonságára. A munkavállalók bevonása értékes szakmai 

segítséget nyújthat a kockázatértékeléshez, mert ők általában pontosan 

ismerik a gyakorlati problémákat, illetve a munkavégzés közben szerzett 

tapasztalatok alapján felismerhetnek rejtett veszélyeket is. 
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8.5. A kockázatértékelés elemei 

A kockázatértékelés folyamatát többféleképpen lehet szakaszokra osztani. 

A legfontosabb tartalmi elemek a következők: 

– a veszélyek azonosítása. 

– a veszélyeztetettek azonosítása. 

– a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése. 

– a teendők meghatározása és a szükséges intézkedések megtétele. 

– az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendszeres felülvizsgá-

lata. 

– a kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizsgálat írásba 

foglalása. 

A következőkben ezeknek az elemeknek a részletes szempontjait ismer-

tetjük. Az elemekre vonatkozó gyakorlati kérdéseket a melléklet tárgyalja. 

(A kémiai biztonsággal kapcsolatos kockázatanalízis részben hasonló 

elemeiről és hatósági ellenőrzéséről az Állami Népegészségügyi és Tisz-

tiorvosi Szolgálat ad tájékoztatást.) 

8.5.1. A veszélyek azonosítása 

Első lépésként részletesen számba kell venni a munkakörnyezetben lévő 

valamennyi munkafolyamatot, technológiát, munkaeszközt, felhasznált 

anyagokat (különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre), 

munkamódszert. Rendkívül fontos, hogy ez a "leltár" kiterjedjen a nem 

mindennapos tevékenységekre is, mint például a karbantartás. Emellett 

figyelemmel kell lenni egyes munkafeladatok évszakhoz kötött jellegére 

is, valamint gondot kell fordítani a kisegítő jellegű tevékenységekre, mint 

például a takarítás, anyagtárolás vagy szemétszállítás. 

Ezután kell meghatározni minden jelenlevő veszélyt, amely a munkavál-

lalókat és más személyeket fenyegethet. Ezeket lehet a tevékenységek, a 

technológiák, a hely, vagy más alkalmas szempont szerint osztályozni, 

azonban mindig úgy, hogy minden lényeges veszély számba legyen véve. 

A veszélyek számos tényezőből adódhatnak, ezért a kockázatértékelés so-

rán a munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi vonatkozó ténye-

zőt figyelembe kell venni. 
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A gépek biztonsága és a munkakörnyezet kapcsolata tekintetében a veszé-

lyek áttekintésére ugyancsak értékes útmutatást adnak az MSZ EN ISO 

12100-1:2004 és az MSZ EN ISO 12100-2:2004 számú szabványokon túl 

valamennyi harmonizált szabvány 4. fejezete. Egyetlen útmutatás vagy 

szakmai segédlet sem veheti át azonban a munkáltató felelősségét, és nem 

helyettesítheti a helyi viszonyok ismeretét. A kockázatértékelésért felelős 

munkáltatónak vagy megbízottjának mindig a munkahely konkrét viszo-

nyai alapján kell számba vennie az adott munkahelyre, munkafolyamatok-

ra, technológiákra, munkaeszközökre, munkamódszerekre, munkaválla-

lókra jellemző veszélyeket. 

Információforrások 

A veszélyek számbavételéhez több forrásból érdemes információt szerez-

ni, amilyen például: 

– a munkatevékenység, munkafolyamatok, technológiák, munkaesz-

közök, munkamódszerek közvetlen megfigyelése; 

– a munkavállalók és képviselőik tapasztalatai; 

– munkavédelmi jogszabályok; 

– szabványok; 

– gyártók és szállítók használati utasításai, adatlapjai, gépkönyvei, ke-

zelési utasításai; 

– munkahelyi belső szabályzatok, üzemeltetési dokumentáció; 

– munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és rendkívüli esemé-

nyek adatai; 

– más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai, bevezetett szakmai 

szokások; 

– tudományos és műszaki irodalom; 

– munkavédelmi adatbázisok; 

– helyszíni vizsgálatok, mérések; 

– szaktanácsadók, munkavédelmi szolgáltatók. 

Gondos mérlegelést követel annak eldöntése, hogy a veszélyek számbavé-

teléhez szükségesek-e bonyolult műszeres vagy laboratóriumi mérések. 

Ezek a vizsgálatok sokszor hosszadalmasak és költségesek, és bár pontos 

és részletes eredményeket szolgáltatnak, a kockázatértékeléshez, illetőleg 
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a szükséges teendők meghatározásához gyakran elegendő a tájékozódó 

jellegű vizsgálat, amennyiben az, a munkavállaló expozíciójára, és az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremté-

séhez elegendő adatot szolgáltat. 

A munka, a munkafolyamatok elemzésekor különös gondot kell fordítani 

a következőkre: 

– Mindig a tényleges viszonyokat kell megvizsgálni, összehasonlítva a 

vonatkozó előírásokkal, korszerű megoldásokkal. Ha a munkahelyen 

technológiai utasítás van érvényben, a kockázatértékelés során át 

kell ugyan tekinteni az utasítást, de meg kell vizsgálni azt is, hogy a 

valóságban hogyan végzik a munkát. A legtöbb munkahelyen ki-

sebb-nagyobb mértékben eltérnek az írott utasításoktól. A kockázat-

értékelés során meg kell vizsgálni egyrészt az eltérések okát, más-

részt a valóságos helyzet kockázatait, összevetve az utasítások pon-

tos megtartása esetén fellépő kockázatokkal. Figyelmet kell fordítani 

az üzemeltetési dokumentációban rögzített minimális létszámra és 

annak összetételére is. 

– Meg kell vizsgálni, hogy milyen esetekben kerül sor olyan művele-

tekre, amelyek rendszeresek ugyan, de a rutintól való eltérést jelen-

tenek. Az ilyen műveletek általában kockázatosabbak. Közéjük tar-

toznak például a karbantartási, tisztítási, szerelési, indítási, leállítási 

műveletek. 

– Meg kell vizsgálni, melyek lehetnek a munkafolyamatban, technológiá-

ban fellépő, nem rendszeres, de előre látható üzemzavarok, előírás elle-

nes munkavégzések. Ilyen lehet például egy esztergakés törése, egy gu-

miabroncs defektje, de egy dolgozó fegyelmezetlensége is. 

8.5.2. A veszélyeztetettek azonosítása 

A lehető legteljesebb körben számba kell venni azokat a személyeket, 

akiket az előzőekben azonosított veszélyek fenyegethetnek. Meg kell ál-

lapítani, hogy kockázatonként hány fő a fenyegetett munkavállaló, ható-

körben tartózkodó. 

A legkézenfekvőbb veszélyeztetett csoportot a munkahelyen foglalkozta-

tottak jelentik (például gépkezelők, karbantartók, irodai személyzet, stb.), 

tehát azok, akik a veszéllyel járó munkafolyamatokat ténylegesen végzik, 

illetve ott tevékenykednek. 



186                                                                        MUNKAVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu                                                   Keisz István, BME 

Gondot kell fordítani az úgynevezett sérülékeny munkavállalói csoportok 

jelenlétére, akik egyrészt veszély előidézői is lehetnek, másrészt a veszé-

lyek fokozottan fenyegethetik őket. Így nagyobb kockázatoknak lehetnek 

kitéve például: 

– megváltozott munkaképességűek, 

– testi vagy szellemi fogyatékosok, 

– fiatal és idősödő munkavállalók, 

– terhes nők és szoptatós anyák, 

– betanítatlan vagy gyakorlatlan dolgozók (pl. új, időszakos vagy ide-

iglenes munkavállalók), 

– csökkent immunitású munkavállalók, 

– egészségkárosodott munkavállalók (krónikus betegek), 

– gyógyszeres kezelés alatt álló személyek, 

– szenvedélybetegek, dohányosok. 

8.5.3. A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékelése 

A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni egyrészt a veszély sú-

lyosságát, vagyis az okozható kár mértékét és kiterjedését, ide értve a ve-

szélyeztetettek számát is, másrészt a veszély bekövetkezésének valószí-

nűségét. 

Ez az értékelés a legtöbb esetben nem igényel összetett matematikai megoldá-

sokat. Nagy és összetett, illetve katasztrófaveszélyes technológiáknál termé-

szetesen szükség lehet bonyolult elemző, modellező és értékelő eljárásokra, a 

munkahelyek legnagyobb részénél azonban az értékelés a felismert veszélyek 

áttekintését és a kockázatok rangsorba állítását jelenti annak érdekében, hogy a 

munkáltató meghatározhassa a szükséges intézkedéseket. 

A kockázatok minőségi vagy mennyiségi értékeléséhez értékeléshez cél-

szerű a gyakorlatban használható kategóriákat felállítani. Erre nincsenek 

kötelező szabályok, de a besorolás alapjai lehetnek például a következők. 

A) A károsodás jellege, súlyossága 

Személyi sérülés: 

– kisebb személyi károsodás (horzsolás, zúzódás, múló egészségkáro-

sodás). 
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– súlyos személyi károsodás (törés, csonkulás, krónikus egészségkáro-

sodás). 

– halálos (életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás. 

B) A veszély bekövetkezésének valószínűsége 

– Valószínűtlen. 

– Lehetséges, de nem valószínű. 

– Valószínű. 

– Szinte elkerülhetetlen (csak idő kérdése). 

A fentiek alapján a kockázatokat súlyossági (fontossági) sorrendbe célsze-

rű állítani. A legsúlyosabb (legsürgősebb intézkedést igénylő) kockázatok 

természetesen azok, ahol a veszélyek a legsúlyosabb kárt okozhatják, a 

legtöbb személyt érinthetik, és a legnagyobb valószínűséggel következ-

hetnek be. 

Ez után kell a munkáltatónak eldöntenie, hogy 

a) a jelenlegi helyzet kielégíti-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok 

követelményeit, 

b) a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e, 

c) a jelenlevő kockázatok milyen módon szüntethetők meg, 

d) milyen intézkedéseket kell tenni a kockázatok megelőzése vagy csök-

kentése érdekében. 

Az a) kérdés megválaszolásához természetesen a munkáltatónak, illetve a 

kockázatértékelést végző személynek tisztában kell lennie a munkavéde-

lemre vonatkozó szabályokkal. Amennyiben a munkavédelemre vonatko-

zó szabály az adott helyzetre számszerű normával (például határértékkel) 

határozza meg a követelményt, akkor azt kell eldönteni, szükség esetén 

mérésekkel, hogy a helyzet megfelel-e a számszerű normának. 

Az a) és b) kérdés szorosan összefügg. A munkáltatónak nem egyszerűen 

annak megállapítása a feladata, hogy az értékelés pillanatában a helyzet 

kielégíti a munkavédelmi előírásokat, hanem azt is vizsgálnia kell, hogy 

ez a helyzet megbízhatóan stabil-e, a kockázat megfelelő ellenőrzés alatt 

van-e. 
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8.5.4. A teendők meghatározása és a szükséges intézkedések 

megtétele 

Az előzőek elvégzése után a fenti szempontok alkalmazásával a munkál-

tatónak konkrét intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok megelőzé-

se vagy csökkentése érdekében a felelős és a határidő megjelölésével. Az 

Mvt. 54. § (2) bekezdése szerint „az értékelés alapján olyan megelőző in-

tézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények 

javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett 

tevékenységbe.” 

A munkáltatónak ehhez el kell döntenie, hogy 

– meg lehet-e teljes mértékben szüntetni a kockázatot, 

– hogyan lehet biztonságosabbá tenni a munkafolyamatokat, techno-

lógiát, anyagokat, munkaeszközöket, 

– milyen munkavédelmi intézkedésekre van szükség a kockázat ala-

csony szinten tartásához. 

Az intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez, munkavállalókhoz és 

munkakörülményekhez kell igazodniuk, az általános meghatározásuk 

ezért nem lehetséges. 

A kockázat csökkentésének általános módszertani elvei 

– A veszély keletkezési helyén történő felszámolása, például zárt 

technológia alkalmazásával, elszívással, hőszigeteléssel, zajcsökken-

téssel. 

– A veszélyes munkafolyamat, technológia elkülönítése, elszigetelése. 

– A munkavállaló eltávolítása a veszélyes munkafolyamattól. 

– A munkaeszközök ellátása biztonsági berendezéssel (védőburkolat-

tal, védőberendezéssel). 

– Megfelelő mozgástér biztosítása. 

– Tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező anyagok, szenny-

víz, hulladék megfelelő eltávolítása. 

– A munkavállalók megfelelő tájékoztatása, képzése, oktatása, elle-

nőrzése. 

– Megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása. 
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– A munka összehangolása. 

– A munkaszervezés megváltoztatása. 

– Megfelelő jelző- és riasztóberendezések, mentési tervek, menekülési 

útvonalak és elsősegély biztosítása. 

– Egyes munkafolyamatok elvégzésének képesítéshez vagy előzetes 

engedélyhez kötése. 

– Rendszeres, tervezett karbantartás megszervezése. 

– Veszélyes technológiák, létesítmények és munkaeszközök időszakos 

biztonsági felülvizsgálata. 

– Egyes nem veszélyes munkaeszközök ellenőrző és időszakos felül-

vizsgálata. 

– Egyéni védőeszközök biztosítása. (Mint már hangsúlyoztuk, az 

egyéni védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehetőségként 

szabad számításba venni, ha a kockázat kiküszöbölése más műszaki 

és szervezési intézkedésekkel nem oldható meg.) 

– Megfelelő előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése. 

– A munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, 

kivizsgálása és nyilvántartása. 

– Megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihené-

si és melegedési lehetőségek biztosítása. 

A szükséges intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani, 

például a következők szerint: 

– azonnali, 

– rövid vagy középtávú, 

– hosszú távú. 

Ehhez a kockázatértékelés megállapításait kell alapul venni, különösen 

azt, hogy mennyire súlyos az adott kockázat (milyen jellegű károsodást 

okozhat, hány személyt érinthet, illetve milyen valószínűséggel következ-

het be a károsodás). Emellett át kell tekinteni azt is, hogy milyen gyorsan 

lehet megtenni az intézkedést, valamint milyen műszaki, személyi, szer-

vezési feltételeket kell biztosítani hozzá. Azonnal intézkedni kell a súlyos 

kockázatok felszámolása érdekében, ugyanakkor a gyorsan megtehető in-

tézkedéseket akkor is célszerű minél hamarabb végrehajtani, ha kevésbé 

súlyos kockázatot szüntetnek meg. 
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A kockázatértékelés során észlelt közvetlen veszélyt azonnal meg kell 

szüntetni, tehát a közvetlen veszélyt jelentő munkavégzést vagy munka-

eszközt, technológiát azonnal le kell állítani, összhangban az Mvt. 54. § 

(7) bekezdés e) pontjával. 

A kockázatértékelést végző személy (aki természetesen külső munkavé-

delmi szakember is lehet) csak javaslatot tehet a kockázatok megítélése 

érdekében. A munkáltatót, illetőleg megbízottját terheli a felelősség a fel-

tárt hiányosságok megszüntetésével, a fennmaradó kockázatok vállalásá-

ban. 

8.5.5. Az eredményesség ellenőrzése és az értékelés rendsze-

res felülvizsgálata 

A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapítá-

saként, a kockázatok csökkentése érdekében meghatározott és végrehaj-

tott intézkedések valóban hatásosan és stabilan csökkentették a kockáza-

tokat. Ha például a fejsérülés kockázatát állapították meg, és intézkedés-

ként minden munkavállalónak védősisak használatát írták elő, ellenőrizni 

kell, hogy a védősisakokat valóban megkapta-e minden munkavállaló, és 

megfelelő rendszer, illetőleg megfelelő szervezési intézkedések biztosít-

ják-e, hogy folyamatosan, rendeltetésének megfelelően, - szükség esetén - 

becsatolt állszíjjal viseljék. 

A kockázatértékelést legalább évente felül kell vizsgálni akkor is, ha nem 

történik különösebb változás. Amennyiben jelentősebb változás követke-

zik be, például a munkakörülményekben, a technológiában, a munkaesz-

közökben, a felhasznált anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavál-

lalói állományban, a munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlő-

désben vagy a rendelkezésre álló ismeretekben, akkor szükségessé válik a 

kockázatértékelés ismételt elvégzése, illetőleg felülvizsgálata. 

8.5.6. A kockázatértékelés és a teendők, valamint a felülvizs-

gálat írásba foglalása 

A munkáltatónak be kell tudnia bizonyítani a munkavédelmi hatóságok 

(Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Magyar Bányászati 

Hivatal, Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség), a 

munkavállalók vagy képviselőik, illetve más érdekelt felek előtt, hogy 

megtett minden szükséges intézkedést a kockázatok felmérésére és elhárí-

tására, illetve minimálisra csökkentésére. 
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Ezen túlmenően az Mvt. 59. § (2) bekezdés szerint a munkáltató köteles 

tájékoztatni a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasz-

talatairól 

– a nála munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt, 

– a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, 

– a munkavédelmi képviselőt vagy bizottságot. 

Az Mvt. 84. § (1) bekezdés a) pontja ad lehetőséget a munkavédelmi ha-

tóságnak, hogy meghatározott munkavédelmi követelmények teljesítésé-

ről írásbeli tájékoztatást kérjen a munkáltatótól. 

A munkáltatónak ahhoz, hogy tisztában legyen a nála meglévő kockáza-

tokkal, és érdemben kezelni tudja őket, valamint, hogy rendszerben, a 

gazdasági tevékenységével egységben tudja megtenni a munkavédelmi 

intézkedéseket, feltétlenül indokolt dokumentálnia a kockázatértékelés 

eredményeit, a szükséges és megtett intézkedéseket, ideértve a kockázat-

értékelés felülvizsgálatait is. 

A dokumentációnak nincs előírt formája. Tartalmi szempontból be kell 

tartani az Mvt. 54. § (5) bekezdésében foglaltakat, amely a következő: 

– a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző 

azonosító adatai; 

– a veszélyek azonosítása; 

– a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 

– a kockázatot súlyosbító tényezők; 

– a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló 

helyzettel való összevetés alapján annak megállapítása, hogy a kö-

rülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok-

nak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten 

tartása; 

– a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megje-

lölése; 

– a tervezett felülvizsgálat időpontja; 

– az előző kockázatértékelés időpontja. 
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A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogsza-

bályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. 

Dokumentálni kell a kockázat által érintett személyek (munkavállalók és 

mások) számát és jellegét, valamint, ha indokolt, a veszélyeztetés rend-

szeres vagy alkalmi voltát. 

Rögzíteni kell, hogy a kockázatértékelés helyén konkrétan melyek azok a 

tényezők, amelyek az adott kockázatot fokozzák, vagyis a valószínűségét 

növelik. Ezek azonosítása egyúttal segítséget ad a konkrét intézkedések 

meghatározásához. 

Az előírásokkal való összevetés történhet szemrevételezéssel, működési 

próbával, műszeres vizsgálattal, illetve felhasználásával. Dokumentálni 

kell, hogy a kockázatértékelés tapasztalatai szerint az adott kockázattal 

kapcsolatos körülmények - ide értve például a technológiát, a munkaesz-

közöket, a felhasznált anyagokat, a munkaszervezést, a munkavállalók tá-

jékoztatását, képzését, oktatását, ellenőrzését, az egyéni védőeszközöket - 

megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményei-

nek.  

A tervezett felülvizsgálat időpontja 

A kockázatértékelés nem fejeződik be a kockázatok feltárásával, illetve a 

szükséges intézkedések megállapításával, végrehajtásával. Meg kell hatá-

rozni, hogy legkésőbb mikor kerül sor a következő kockázatértékelésre, 

illetve a kockázatértékelés felülvizsgálatára, és ez egy adott időpont, ami-

kor felül kell vizsgálni az intézkedések hatékonyságát. 

Rögzíteni kell, hogy mikor és milyen eredménnyel vizsgálták felül az el-

végzett kockázatértékelést. Ez a dátum természetesen arra az esetre vo-

natkozik, amikor nem következik be olyan változás (például a munkakö-

rülményekben, a technológiában, a munkaeszközökben, a felhasznált 

anyagokban, a munkaszervezésben, a munkavállalói állományban, a 

munkavédelmi követelményekben, a műszaki fejlődésben vagy a rendel-

kezésre álló ismeretekben), amely szükségessé teszi a kockázatértékelés 

tervezettnél korábbi elvégzését vagy felülvizsgálatát. 

A fennmaradó kockázatot a felülvizsgálat keretében ismételten értékelni 

kell, hogy a kockázatcsökkentés legalább a jogszabályi előírásoknak, a 

technika jelenlegi állásának megfeleljenek. Amennyiben azt állapítják 

meg a felülvizsgálat során, hogy a kockázatokban nem történt változás, és 
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az alkalmazott intézkedések változatlanul megfelelőek, ezt is dokumen-

tálni kell. 

Az Mvt. szerint a kockázatértékelést legalább évente mindenképpen felül 

kell vizsgálni. Ez az évenkénti felülvizsgálat nem feltétlenül a kockázatér-

tékelés megismétlését jelenti, hanem elsősorban annak vizsgálatát, hogy a 

kockázatértékelés elvégzése óta nem történt-e olyan lényeges változás az 

alapul vett munkakörnyezeti tényezőkben, amely indokolja az újabb koc-

kázatértékelést. Ha ilyen változás nem is történt, a felülvizsgálat másik 

célja annak ellenőrzése, hogy a kockázatcsökkentő intézkedések megfele-

lőek, hatásosak voltak-e, és eredményükként csökkentek-e a kockázatok. 

Előfordulhat munkavédelmi szabályban bekövetkezett változás is, amely 

indokolja az érintett terület, technológia stb. újra vizsgálatát. (A tervezett 

felülvizsgálaton kívül az Mvt. 54. § (3) bekezdése értelmében soron kívül 

kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok 

lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve fog-

lalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe.) 

A nem első alkalommal sorra kerülő kockázatértékelést követően a felül-

vizsgálat alapjának az előző kockázatértékelés megállapításai számítanak. 

8.6. A kockázatértékelés lehetséges módszerei 

A veszélyelemzésre és a kockázatértékelésre számos eljárást alakítottak 

ki, amely a szakirodalomban tanulmányozható. Rövid tájékoztatást nyújt 

erről – többek között – „az MSZ EN ISO 14121-1 Gépek biztonsága. 

Kockázatfelmérés.” szabvány. 

Alkalmazható továbbá „A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irá-

nyítási rendszere (MEBIR). Útmutató az MSZ 28001:2008 bevezetéséhez 

MSZ 28002:2009” szabvány, amelynek adott  szakasza tartalmazza az el-

járás folyamatát, szükséges dokumentációt. 

A szükséges intézkedések konkretizálása 

A kockázatértékelésnél feltárt hiányosságok megszüntetéséért felelős szemé-

lyek gyakran kifogásolják, hogy munkájukhoz nem kapnak elegendő infor-

mációt, a kockázatok csupán általánosan vannak azonosítva, illetőleg a hiá-

nyosságok megállapítva, ami nagymértékben megnehezíti munkájukat. Pél-

dául egy védőburkolaton keresztül kézzel elérhető ékszíjhajtás esetén nem 

elegendő a „nem megfelelő védőburkolat” értékelés, hanem szükséges utalni 

a Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső testrész-
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szel való elérése ellen MSZ EN ISO 13857:2008 (angol nyelvű) szabvány 

vonatkozó pontjára, vagy a biztonsági távolság függvényében a nyílás mére-

tét konkrétan megadni. Figyelembe kell tehát venni, hogy a hiányosságok ki-

javítását többségében olyan személyek végzik, akik nem rendelkeznek mun-

kavédelmi szakképzettséggel. 

Személyi és szervezési intézkedések 

A kockázatértékelést nem lehet csupán a tárgyi feltételek meglétére korlá-

tozni, elemezni kell a személyi és szervezési feltételek teljesülését is. 

Gyakran tapasztalható, hogy a munkavállalók alacsony létszáma, vagy a 

szükséges szakképzettség hiánya a dolgozók veszélyeztetésén túl a mun-

kakörnyezet biztonságát is veszélyezteti (pl. külső munkavállalók telephe-

lyen történő munkavégzése). A munkavédelmi oktatás és időszakos felül-

vizsgálat (biztonsági, ellenőrző) elmulasztását, üzemeltetési dokumentá-

ció hiányát, nagyfokú túlórázást kockázatértékelés szempontjából is fi-

gyelembe kell venni. 

Az Mvt. 4. § értelmében nem csupán a munkavállalóknak, hanem a mun-

kavégzés hatókörében tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe vevők-

nek is biztosítani kell a megfelelő védelmet, melyek gyakran szervezési 

intézkedéseket igényelnek. 

Intézkedések sürgősségi besorolása 

A szükséges intézkedések sürgősségi besorolása gyakran okoz gondot a 

kockázatértékelőknek. Az előírások  gyakorlati végrehajtására több meg-

oldás is lehetséges. 

Egyszerűbb esetben a gyakorlott szakember tapasztalat alapján meg tudja 

állapítani az intézkedések határidejét, bonyolult esetben különböző mate-

matikai módszerek is alkalmazhatóak. A következmény és valószínűség 

tényezőinek figyelembe vételével kockázati tényezőt állapít meg, mely 

alapján sürgősségi osztályba sorolható az intézkedés, például mátrix se-

gítségével. Más megoldás a súlyosság, valószínűség és észlelhetőség 

szorzatából alakítja ki a kockázati tényezőt. A sürgősségi besorolásnak 

konkrét szabályai nincsenek, a helyi sajátosságok alapján kell a besorolást 

elvégezni.
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9. Munkavédelmi táblák 

 

12. ábra. Munkavédelmi táblák szín és alakrendszere 

 

13. ábra. Tiltó táblák 

 



196                                                                        MUNKAVÉDELEM 

www.tankonyvtar.hu                                                   Keisz István, BME 

 

14. ábra. Figyelmeztető táblák 

 

15. ábra. Rendelkező táblák 
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16. ábra. Elsősegély és menekülés jelző táblák
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10. Egyéni védőeszközök 

A rendelet szerint egyéni védőeszköz: 

– minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart 

magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a 

technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető 

mértékűre csökkentse, továbbá 

– az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek 

a feladata a fenti cél elérése. 

Nem minősül védőeszköznek: 

– a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, 

amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védel-

mére terveztek, illetve vizsgáltak; 

– a mentést és betegszállítást végző mentőszolgálatok által használt 

felszerelések; 

– a fegyveres erők és egyéb rendvédelmi szervek által viselt vagy 

használt védőeszköz; 

– a közúti közlekedési eszközökön alkalmazott védőeszköz és védő-

felszerelés; 

– a sportfelszerelés és sporteszköz; 

– az önvédelem vagy elrettentés célját szolgáló felszerelés és eszköz; 

– a veszélyek és ártalmak felderítésére és jelzésére szolgáló hordozha-

tó készülékek. 

10.1. Az egyéni védőeszközök csoportjai: 

– a fej védelme; 

– hallásvédelem; 

– szem- és arcvédelem; 

– a légutak védelme; 

– a kéz és a kar védelme; 

– a lábfej és a lábszár védelme; 

– a bőr védelme; 
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– a törzs és a has védelme; 

– leesés elleni védőeszköz; 

– védőruházat. 

10.2. A védőeszköz  kötelezőhasználata 

Amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósít-

ható meg, a kockázatok egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökken-

tése érdekében a munkáltató a munkavállalókat a kockázatokkal szemben 

védelmet nyújtó védőeszközzel látja el, és ellenőrzi azok rendeltetésszerű 

használatát. 

A kockázatbecsléshez, valamint a hatékony védelmet nyújtó védőeszköz 

kiválasztásához, a védőeszköz-használat szabályainak megállapításához a 

munkáltató szükség esetén szakértőt vesz igénybe. A kockázatbecslésre, a 

védőeszköz kiválasztására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a 

szakértői véleményeket és ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával 

kapcsolatos egyéb dokumentumokat a munkáltató naprakészen tartja 

nyilván, és azokat az ellenőrzést végző hatóság kérelmére bemutatja. 

10.3. A védőeszközzel szembeni alapkövetelmények 

A munkáltató gondoskodik arról, hogy a védőeszköz: 

– úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben, 

hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt; 

– feleljen meg a munkavégzés körülményeinek; 

– megfeleljen az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló 

egészségi állapotának; 

– igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére. 

Amennyiben egyszerre több kockázat fennállása szükségessé teszi, hogy a 

munkavállaló egy időben több védőeszközt használjon, ezeknek a védő-

eszközöknek összeillőknek és hatékonyaknak kell lenniük a fennálló koc-

kázatokkal szemben. 

A védőeszköz használatának feltételeit – különösen viselhetőségének idő-

tartamát – a kockázat súlyossága, a kockázatnak való kitettség gyakorisá-

ga, az egyes munkavállalók munkavégzési helyének jellemzői, illetve a 

védőeszköz teljesítménye és hatásfoka, valamint a védőeszköz viselése 
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által okozott többletterhelés mértékének figyelembevétele alapján kell 

meghatározni. 

A védőeszközt a munkáltató ingyenesen biztosítja, továbbá karbantartás, 

tisztítás, javítás vagy csere útján gondoskodik arról, hogy a védőeszköz 

használható, valamint megfelelő higiénés állapotban legyen. 

A védőeszköz biztosítása magában foglalja, hogy az – figyelemmel a vé-

dőeszköz elhasználódására – a munkavállaló munkavégzéséhez folyama-

tosan, a mentési tervben meghatározott mentési feladatokra és habáriákra 

rendszeresített készenléti védőeszköz-csomag állandóan rendelkezésre 

álljon. A munkavállaló haladéktalanul tájékoztatja a munkáltatót, ha meg-

ítélése szerint a védőeszköz elvesztette védelmi képességét. 

A mentési csomag tartalmazza mindazokat a védőeszközöket, amelyek 

használata veszélyhelyzet, bekövetkezett nem várt káros esemény esetén 

szükségessé válhat. 

A védelmi képességét vesztett védőeszköz tovább nem használható. Az 

elhasználódott védőeszközt hulladékként, a külön jogszabályban megha-

tározott esetekben veszélyes hulladékként kell kezelni. 

10.4. Használat 

A védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. 

Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely 

védőeszközt ne csak egy személy, hanem többen is használjanak, megfe-

lelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az ilyen használat 

ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot a használók számára. 

A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le. 

A munkavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha 

a munkáltató engedélyezte annak elvitelét, amennyiben 

– a munkavégzés helye változó, és a munkáltató más módon nem tud-

ja biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára, 

– a védőeszköz elvitele közegészségügyi szabályokba nem ütközik. 

10.5. Tájékoztatás, oktatás 

A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a kockáza-

toknak a jellegéről és mértékéről, amelyekkel szemben a védőeszköz 
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használata őt megvédi, továbbá gondoskodik arról - szükség esetén gya-

korlati képzéssel -, hogy a munkavállaló megtanulja a védőeszköz haszná-

latának módját. A munkáltató a védőeszköz rendelkezésre bocsátásával 

egyidejűleg magyar nyelvű tájékoztatót és használati utasítást a munka-

vállaló rendelkezésére bocsát. A tájékoztatás és a gyakorlati képzés meg-

történtét a munkáltató írásban dokumentálja, és azt a munkavállalóval alá 

kell íratnia, továbbá - kérelemre - az ellenőrzést végző hatóság részére a 

dokumentumot bemutatja. A munkáltató köteles biztosítani a munkaválla-

lók, illetve azok képviselői számára a tájékoztatást, az oktatást és a kon-

zultációt a védőeszköz használatával kapcsolatosan. 

10.6. A védőeszköz juttatásának rendje 

A munkáltató munkahelyenként és munkakörönként írásban meghatároz-

za 

– azokat a munkafolyamatokat, technológiákat - ideértve a munkaesz-

közöket és anyagokat, valamint a kockázatot is -, amelyek védőesz-

köz használatát indokolják, valamint a juttatott védőeszköz típusát 

és a védőeszköz használatával járó egyéb előírásokat, pl. a védőesz-

köz ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása, az elhasználódott 

védőeszköz veszélyes hulladékként történő kezelése, továbbá 

– a védőeszköz használatának feltételeit, beleértve a használat időtar-

tamát is. 

A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje kialakítása során 

– meghatározza a kockázatok jellegét és mértékét, 

– biztosítja a kockázatok jellegének és mértékének megfelelő védelmi 

képességgel rendelkező, továbbá a munkavállaló által végzett fizikai 

munka mértékének és a klimatikus környezetnek megfelelő 

– védőeszközt, amelyet a védőeszközre meghatározott felhasználási 

határok (védelmi képesség, fokozat vagy osztály) figyelembevételé-

vel választ ki. 

A munkáltató a védőeszköz juttatásának rendje meghatározásába a mun-

kavédelmi képviselőt, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot 

bevonja, akik jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. 
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10.7. A védőeszköz kiválasztása 

A védőeszköz kiválasztását megelőzően a munkáltató köteles a védőesz-

köz típusbizonyítványa, valamint - szükség esetén - szakértői vélemény 

alapján felmérni, hogy a felhasználni kívánt védőeszköz megfelel-e a ren-

deletben előírt követelményeknek. 

A felmérésnek tartalmaznia kell: 

– azoknak a kockázatoknak az értékelését, amelyek más eszközökkel 

nem háríthatók el; 

– azoknak a jellemzőknek a meghatározását, amelyekkel a védőesz-

köznek rendelkeznie kell ahhoz, hogy a kockázatokkal szemben ha-

tékony legyen, beleértve azon kockázat figyelembevételét, amelyet 

maga a készülék okozhat; 

– a beszerezni kívánt védőeszköz védelmi szintjének (képességének) 

összehasonlítását a kívánt jellemzőkkel. 

A vizsgálatot meg kell ismételni, ha bármelyik elemét tekintve változás 

következett be. 

Az alábbiakban bemutatunk néhány jellegzetes egyéni védőeszközt 

   

Védőkesztyű Védősisak 
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Hegesztő maszk Védőszemüvegek 

 

Munkavédelmi öv és hevederek
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11. Villamos berendezések 

A villamos energia ipari méretű felhasználása a század elején kezdett egy-

re nagyobb értékben elterjedni és ezzel egy időben jelentkeztek az áram-

ütésből eredő balesetek is. Ennek következtében nagyarányú kutatás in-

dult meg annak felderítésére, hogy milyen hatással van az emberi szerve-

zetre a villamos áram. 

Foglalkozni kezdtek azokkal a kérdésekkel is, amelyek az áramütés kiala-

kulásának lehetőségeit kutatta, azok megakadályozását célozta, illetve az 

ellene való védekezés elveit és módszereit alapozta meg, kialakultak az 

érintésvédelem elvi és gyakorlati megoldásai, amelyeknek legfontosabb 

részét kötelezően betartandó szabványokban, rendeletekben rögzítettek. 

Ezeket Magyarországon az MSZ 2364 szabványsorozat tartalmazza, 

amely a „Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos be-

rendezések létesítése” területére vonatkozóan a könyv írásakor 26 db 

szabványt tartalmaz. 

További szabványok az „Áramütés elleni védelem. Feszültség alatti mun-

kavégzés” területére vonatkoznak.. 

Az ember életfunkcióit, mozgásait belső, ún. bioáramok vezérlik. Ha ebbe 

a jól szervezett, összehangolt rendszerbe valamilyen külső hatás követ-

keztében idegen áramingerek, impulzusok hatolnak be, akkor az életmű-

ködésben zavarok keletkeznek és nem kívánt, sokszor szabályozhatatlan 

funkciók jönnek létre. Emberen, valamint állatokon végzett vizsgálatok 

alapján az emberi szervezetnek a villamos árammal szembeni érzékeny-

ségére, férfiak esetében, 50 Hz-es frekvencia esetén az alábbi átlagos ér-

tékeket állapították meg: 

– érzetküszöb: 0,5–1 mA; 

– erős rázásérzet: 6–14 mA; 

– izomgörcs: 20–25 mA; 

– szabálytalan szívműködés: 25–80 mA; 

– szívkamralebegés: 80–100 mA; 

– pillanatos halál: 100 mA felett. 
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A közölt adatok átlagértékek és csak 50–100 Hz frekvencia esetén, egés-

zséges férfiakra vonatkoztathatók. Beteg, gyengébb fizikumú férfiakra, 

nőkre, gyermekekre ennél kisebb értékek érvényesek. 

100–1000 Hz frekvencia értékhatárok között az áramütés biológiai hatásai 

enyhébbek és 1000 Hz felett egyre inkább érvényesül az ún. skin hatás, 

amelynek következtében az áram útja a szervezetben a bőrfelület közelé-

ben alakul ki, elkerülve a létfontosságú szerveket. 

A vizsgálatok szerint a biológiai hatásokat egyenáram alkalmazása esetén 

az 50 Hz-re megadott áramértékek 4–5-szörös értékével lehet csak elő-

idézni. Az egyenáram tehát veszélytelenebbnek tűnik a váltakozó áram-

nál, azonban a sejtbomlasztó elektrolízis, valamint az ívképzésre való haj-

lam miatt szintén veszélyes. 

Dalziel amerikai kutató szerint a szívkamralebegést az esetek 0,5% -ban 

kiváltó dózist a következő összefüggés írja le: 

 sA0156,0
22

tI
e

 

 ahol Ie : az emberi szervezeten átfolyó áram (A) 

 t : a behatás időtartama (s) 

Az összefüggés 0,03 < t < 3 s időhatárok között érvényes. A megadott 

összefüggésből kifejezhető az az áram, amely az emberi szervezeten 

meghatározott ideig átfolyva, 99,5%-os valószínűséggel még nem okoz 

szívkamralebegést. 

t
I

e

125,0
  

Megállapíthatjuk, hogy ha a behatás időtartama igen rövid, akkor vi-

szonylag nagyobb áramok sem okoznak veszélyes balesetet. 

Az emberi szervezet érzékenységét a villamos áram szempontjából más 

kutatók az emberi testet ért villamos energiával fejezik ki. Ezek szerint 

kellemetlen érzést okoz, ha az emberi szervezetet kb. 0,25 Ws, és halálos 

kimenetelű, ha 50 Ws energia éri. 
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Számos mérési sorozat eredményeképpen tudjuk, hogy az emberi test tisz-

tán ohm-os jellegű és nagyságát tulajdonképpen két fő részből állónak te-

kinthetjük: 

– a belső, testnedvekkel átitatott szövetek, amelynek villamos ellenál-

lása 200–300 ohm, vagy még kevesebb; 

– a külső bőrfelület, amelynek ellenállása függ a bőr pillanatnyi álla-

potától (száraz, nedves, izzadt, vékony, vastag stb.), valamint a mé-

résnél alkalmazott feszültségtől. 

Az érintésvédelmi számításoknál az emberi test sokféle, előre nem látható 

állapotait nem szoktuk figyelembe venni, hanem a legkedvezőtlenebb ese-

tet vesszük alapul. Így az ember ellenállását egységesen Re = 1000 ohm-

mal vesszük számításba. 

A villamos áram élettani hatását befolyásoló tényezők: 

– az emberi szervezeten átfolyó áram nagysága; 

– a behatás időtartama; 

– az áram útja; 

– az áram frekvenciája; 

– az emberi test ellenállása; 

– az egyén testi és lelki állapota. 

Egy balesetveszélyes helyen nem lehet megmondani előre az emberen át-

folyó áram nagyságát, sőt utólag sem lehet egy bekövetkezett baleset után 

rekonstruálni, hogy mekkora áram haladt át a balesetet szenvedett ember 

testén, olyan sok és bizonytalan tényező befolyásolhatja. Ezért inkább ab-

ból indulnak ki, hogy az emberi test ellenállását a legkedvezőtlenebb 

1000 ohm-mal számítva mekkora feszültséget kell rákapcsolni, hogy bi-

zonyos fiziológiai hatások jöjjenek létre. 

Az emberi testre jutó feszültség tehát az 

eee
RIU   

szorzatból meghatározható. Ha a baleset súlyosságának megítéléséhez az 

így kiszámítható feszültséget rendeljük, akkor minden szituációban előre 

számíthatóvá, illetve utólag rekonstruálhatóvá válik egy-egy baleset kö-

rülménye. Most már csak az áramérték megadása szükséges. 
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A magyar előírások alapját az képezi, hogy az áramütéses baleset semmi-

képpen ne okozzon halált. Ezért az emberi testet tartósan érő áramerősség 

legnagyobb értékét jóval a szívkamralebegést kiváltó határ alatt választot-

ta meg, ez pedig 50 mA. időn át érheti az emberi szervezetet 

V501011050
33




eee RIU  

Ezt a feszültséget limitfeszültségnek (UL) nevezik és ez az érintési fe-

szültség tartósan megengedett határértéke 100 Hz-nél nem nagyobb frek-

venciájú, szinuszos váltakozó áram esetén, amelyet az embernek tartósan 

(súlyosabb károsodás nélkül) el kell viselni.  

Állandó egyen feszültség esetén: UL = 120 V, 100–1000 Hz frekvenciájú 

váltakozó áram, valamint szaggatott egyenáram esetén UL értékét a szab-

vány nem írja elő pontosan, csak azt, hogy kísérleti vagy irodalom adatok 

alapján 50 és 120 V között kell meghatározni. 

11.1. Áramütés 

Ha az emberi test két, vagy több pontja különböző feszültségeket hidal át, 

akkor az ohm-törvénynek megfelelő áramerősség jön létre a test egyes 

szakaszain. A belépő áramot a feszültség és a testellenállás határozza 

meg, amely tág határok között változhat, de az előírás értelmében mindig 

csak 1000 ohm-mal vesszük figyelembe. Ettől eltekinteni nem lehet, mi-

vel az emberi test ellenállását igen sok külső és belső, előre nem számít-

ható tényező befolyásolja. 

Az emberi testnek az áramkörbe kerülése alapvetően négy esetre vezethe-

tő vissza: 

– fázis-föld érintés; 

– fázis-fázis érintés; 

– hibafeszültség áthidalása; 

– lépésfeszültség áthidalása. 

Fázis-föld érintés: ha a talajt végtelen nagy keresztmetszete miatt igen jó 

vezetőnek tekintjük, akkor a talaj és bármelyik fázisvezető között a fázis-

feszültség (220 V) jelenik meg, sőt terhelve sem fog lényegesen külön-

bözni tőle.  
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17. ábra. Fázis-föld érintés 

Egy ilyen rendszerben tehát, ha valaki valamilyen módon érintkezésbe ke-

rül a talajjal és az egyik fázisvezetővel, akkor az érintkezési pontok között 

a fázisfeszültség hatására létrejön az áramütés (17. ábra). 

Fázis-fázis érintés: ha a földtől teljesen elszigetelt személy egyszerre 

érint meg két fázisvezetőt. Ekkor az áramütés nem a fázis feszültségtől, 

hanem vonalfeszültségtől fog létre jönni, ezért rendszerint súlyosabb ba-

lesetet okoz (18. ábra). 

 

18. ábra. Fázis-fázis érintés 

E két esetben közös, hogy az üzemszerűen feszültség alatt álló alkatrész 

(vezető, villamosgép, vagy készülék csatlakozó kapcsa stb.) megérintését 

tételezi fel. Az ilyen jellegű balesetek megelőzése, illetve az ellenük való 

védekezés nem tárgya az érintésvédelemnek, azokat más előírások tartal-

mazzák. 

Azokat a villamos berendezéseket, amelyek áramütéses balesetet okoz-

hatnak, úgy kell szerelni, hogy abban az üzemszerűen feszültség alatt álló 

alkatrészeket véletlenül se lehessen megérinteni sem kézzel, sem valami-

lyen eszközzel.  
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Hibafeszültség áthidalása: A villamos gépek, készülékek, szerszámok 

burkolatait, kezelőfogantyúit használat közben alkalmanként vagy állan-

dóan fogni kell. Ezek a burkolatok, fogantyúk stb. üzemszerűen nem áll-

nak feszültség alatt, tehát áramütés veszélye nélkül meg lehet, sőt a mun-

kavégzés érdekében meg is kell őket fogni. Ha azonban a szigetelés sérü-

lése következtében a burkolat érintkezésbe kerül a feszültség alatt lévő al-

katrésszel, akkor annak érintése áramütést okozhat (19. ábra). 

 

19. ábra. Hibafeszültség áthidalása 

Az ebből származó balesetek megelőzésével, ill. az ellene való védeke-

zéssel foglalkozik az érintésvédelem. 

Lépésfeszültség áthidalása: A talaj, mint vezető a rendkívül nagy ke-

resztmetszete következtében elhanyagolható ellenállású. Ez a feltételezés 

csak a földelő rendszertől távoli pontokon teljesül. A földelők közvetlen 

közelében már nem, hiszen a földelőt véges keresztmetszetű talaj övezi. 

Ugyanakkor itt a legnagyobb az áramsűrűség is, ezért egy árammal terhelt 

földelő környezetében a talaj potenciálja pontról pontra más lesz. Ha ezen 

a területen ember vagy állat közlekedik, akkor a lábai által áthidalt pontok 

közötti potenciálkülönbség okozhat áramütést (20. ábra). 
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20. ábra. Lépésfeszültség áthidalása 

Nagyfeszültségű hálózatoknál, ahol a földzárlati áramok jóval nagyobbak, 

már komoly veszélyt jelenthet a lépésfeszültség kialakulása, különösen 

ott, ahol nem szigetelő anyagból készült hosszabb tárgyakat emberi erővel 

szállítanak, vagy rakodnak. Ezeken a helyeken a lépésfeszültség okozta 

baleset ellen is védekezni kell. 

11.2. Az érintésvédelem elvi alapja 

A magyar előírások szerint csupán a limitfeszültségnél nem nagyobb fe-

szültség juthat az emberi testre. Ez a feszültség súlyos, de még nem élet-

veszélyes balesetet képes okozni. Ha tehát egy rendszerben testzárlat ke-

letkezik, akkor a gép burkolatán olyan nagy érintési feszültség jön létre, 

amely meghaladja a megengedett limitfeszültség értékét és súlyos, halálos 

baleset előidézője lehet. 

Ennek megakadályozása érdekében a Szabvány nemcsak az érintési fe-

szültség nagyságát határozza meg, hanem előírja, hogy ha valamely he-

lyen az érintési feszültség nagyobb a megengedettnél, akkor azt a gépet, 

készüléket meghatározott időn belül, önműködően le kell kapcsolni a 

táphálózatról. 

A lekapcsolási idő hordozható készülékek esetén 0,2 s-nál nagyobb nem 

lehet. 

Érintésvédelemmel el kell látni minden olyan erősáramú villamos 

szerkezetet, amely erősáramú táplálását (villamos vagy mágneses 

kapcsolaton át) más villamos szerkezettől kapja. 
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Gyengeáramú berendezések érintésvédelmére, beleértve a beépített táp-

egységet, külön szabvány tartalmaz előírásokat .  

11.3. Az érintésvédelem módszerei 

Az érintésvédelem alkalmazott módszereit két csoportba szokták sorolni. 

Az egyik csoportba az ún. aktív érintésvédelmi módszerek tartoznak, 

amelyeket az jellemez, hogy ha az érintési feszültség meghaladja a meg-

engedett értéket, akkor önműködően, az előírt időn belül lekapcsolja a 

meghibásodott készüléket. 

A másik csoportba az ún. passzív érintésvédelmi módszerek tartoznak, 

amelyeknek jellemzője, hogy az érintési feszültséget mindig veszélytelen 

értéken tartják, tehát lekapcsolás nem szükséges. 

11.3.1. Aktív érintésvédelmi módszerek: 

Védőföldeléses (VF, vagy TT) 

A közműhálózati kisfeszültségű rendszereket (Európában mindenütt) a 

tápláló transzformátor csillagponti kivezetésénél – üzemi okokból – köz-

vetlenül leföldelik (21. ábra). Ezt mutatja a kétbetűs rendszerjelölés első T 

betűje (T=terra, földelés). Ha a fogyasztó-berendezések testjeit védőveze-

tőn át ugyancsak földelik, akkor ezt a földelést mutatja a jelölés második 

T betűje. 

 

21. ábra. Védőföldelés 
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Nullázás (NU, vagy TN) 

Ha a közvetlenül földelt közműhálózatot üzemeltető áramszolgáltató eh-

hez hozzájárul, akkor a nullavezetőt védővezetőként is szabad felhasznál-

ni, ez a nullázás, nemzetközi jelölése TN rendszer (22. ábra). 

 

22. ábra. Nullázás 

Egyenpotenciálra hozás (EPH) 

Ezt a megoldást akkor kell alkalmazni, ha elektromos berendezés üzemel 

olyan épületben, amelyben villamos vezető anyagból készült egyéb esz-

közök is telepítve vannak (pl. fürdőkád, gázkészülék, stb.). Ilyenkor eze-

ket az eszközöket is össze kell kötni a földelő vezetékkel. 

Áramvédő-kapcsoló (ÁVK, vagy fi-relé) 

A áramvédő-kapcsoló a védővezetős érintésvédelmi módoknál érintésvé-

delmi kikapcsolásra a túláramvédelem helyett igen előnyösen alkalmazott 

kikapcsoló szerv. 

Lényege, hogy a védett áramkör valamennyi üzemi áramot vivő vezetőjét 

egy közös különbözeti áramváltó „ablakán” vezetik át, míg a védővezetőt 

ezt megkerülve építik ki (23. ábra). Minden áramot vezető körül mágnes 

tér alakul ki. Ha a fogyasztóhoz menő és onnan visszajövő üzemi áramok 

összege zérus, vagyis testzárlat mentes állapotban, a különbözeti áramvál-

tó ablakában nem lesz gerjesztés, a vasmagban nem keletkezik fluxus, az 

áramváltó kioldó tekercsében áram nem fog folyni. Ha viszont az áram-

védő-kapcsolóval védett fogyasztói hálózaton testzárlat lép fel, akkor en-

nek árama a védővezetőn záródik, mely nem haladhat át a különbözeti 

áramváltó ablakán, így az ott a befolyó és kifolyó áramok összege nem 

lesz zérus, az áramváltó áttételének megfelelő nagyságú áram, ha megha-
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ladja az áramvédőkapcsoló névleges különbözeti áramát, meghúz és ki-

kapcsol. 

 

23. ábra. Áramvédő kapcsoló 

11.3.2. Passzív érintésvédelmi módszerek: 

Ezzel biztosítani lehet, hogy a megérinthető alkatrészek hibátlan állapot-

ban a környezetükhöz képest nem lesznek potenciálon, így a géppel biz-

tonságosan lehet dolgozni. Megoldási módszerei: 

– elkerítés: az elkerítés a távolságot biztosítja a munkagéptől. Ez 

esetben a gép önműködő. 

– burkolás: a gépet leszigeteljük. Ez esetben a munkagép nem önmű-

ködő. 

– kettős szigetelés. 

– védő elválasztás: vagy a gép, vagy a kezelője teljesen szigetelt. 

– törpefeszültség: váltakozó áram esetén 0-tól 50 V-ig, egyenáram 

esetén 0-tól 100 V-ig. 

11.4. Érintésvédelmi osztályozás 

Olyan osztályozási rendszer, amely utalást ad az érintésvédelem megvaló-

sításának módjára. Ezek az osztályok nem jelentenek rangsorolást, csupán 

jelzik a készüléken alkalmazott érintésvédelem módját. 
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0. érintésvédelmi osztály. Ezeknél a gyártmányoknál az áramütés elleni 

védelem az alapszigetelésen alapul. Az üzemi szigetelés meghibásodása 

esetén a védelem a környezetre hárul. Ilyenek pl. az íróasztallámpák. 

I. érintésvédelmi osztály. Itt az áramütés elleni védelem nem csak az 

alapszigetelésen alapul, hanem járulékos biztonsági óvintézkedést is al-

kalmaznak olyan módon, hogy a gyártmány teste el van látva olyan szer-

kezettel, amelyhez a villamos hálózat védővezetője csatlakoztatható. 

Ezáltal nem kerülhetnek tartósan veszélyes feszültség alá. 

II. érintésvédelmi osztály. Ezeknél a gyártmányoknál az áramütés elleni 

védelem nemcsak az alapszigetelésen alapul, hanem a gyártmányt kettős 

szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel látják el és a gyártmány nincs 

ellátva a védővezető csatlakoztatására szolgáló szerkezettel, így a véde-

lem független a villamos hálózattól.  

Megkülönböztetnek fémburkolatú és fémburkolat nélküli II. érintésvé-

delmi osztályú készülékeket is. Egy gyártmány akkor minősül fémburko-

latúnak, ha az érinthető fémrésze 50×50 mm-nél nagyobb. 

III. érintésvédelmi osztály. Ahol a gyártmány áramütés elleni védelme 

érintésvédelmi törpefeszültségű tápláláson alapul és amelyben nem állí-

tanak elő a táplálásnál nagyobb feszültséget. 

III. A érintésvédelmi osztály. Azok a gyártmányok tartoznak ide, ame-

lyekben sem a tápfeszültség, sem a belső feszültségek nem haladják meg 

az 50 V-os váltakozó ill. 120 V egyenfeszültség értékeket. 

III. B érintésvédelmi osztály. Azok a gyártmányok tartoznak ide, ame-

lyeknek sem névleges tápfeszültsége, sem a benne előállított feszültség 

névleges értéke nem nagyobb váltakozó áram esetén 25 V, egyenáram 

esetén 60 V-nál. 

III. C érintésvédelmi osztály. Azok a gyártmányok tartoznak ide, ame-

lyeknek sem a névleges tápfeszültsége, sem a benne előállított névleges 

értéke nem nagyobb váltakozó áram esetén 12 V, egyenáram esetén 30 V-

nál. 

11.4.1. Villamos berendezések biztonságos létesítése 

Az egyes helyiségekben a villamos berendezések létesítési módját a he-

lyiség jellege határozza meg, amelyeket a következőképpen csoportosít-

hatunk: 
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– száraz , 

– poros, 

– nedves, 

– marópárás, 

– meleg, 

– szabadtéri. 

A helyiségek jellege határozza meg az alkalmazható villamos berendezé-

seket, vezetékeket, kapcsolókat, a szükséges világítást és lámpatesteket  

A villamos gyártmányokban alkalmazott szigetelések a következők: 

– Alapszigetelés (üzemi szigetelés): az üzemszerűen vezető részeken 

az áramütés elleni alapvédelem része. 

– Kiegészítő szigetelés (védőszigetelés): az alapszigetelés kiegészíté-

se. Különálló szigetelés annak érdekében, hogy megakadályozza az 

áramütést az alapszigetelés meghibásodása esetén. 

– Kettős szigetelés: együttesen tartalmazza az alap- és a kiegészítő 

szigetelést.  

– Megerősített szigetelés: az üzemszerűen vezető részeken alkalma-

zott, egyetlen szigetelőrendszer. Több olyan réteget is magában fog-

lalhat, amelyet nem lehet egyenként alap- vagy kiegészítő szigete-

lésként vizsgálni. 
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6. táblázat. IP-számjelek jelentése 

IP-

számjel 

A gyártmány 

mechanikai behatás ellen 

védett 
víz behatolása ellen védett 

0 Nincs védettség Nincs védettség 

1 Tenyér Függőlegesen eső vízcsepp 

2 Emberi ujj Legfeljebb 15 fokos szög 

alatt eső csepp 

3 0,25 mm-es huzal Csapadék (legfeljebb 60 fo-

kos szögben) 

4 0,1 mm-es huzal Fröcskölés 

5 Finom por behatolhat, de 

veszélyt nem okoz 
Nyomás nélküli vízsugár 

6 Finom por sem hatolhat be Tengeri hullám 

7 – Rövid idejű vízbe merülés 

8 – Tartós vízbe merülés 

A villamos berendezéseket és készülékeket a külső behatásokkal szemben 

védeni kell. A védettséget külön jelöléssel adjuk meg (6. táblázat). 

A védettségi fokozat az IP jelölésből és az azt követő két számjegyből áll. 

Az első számjegy (1-től 6-ig) a mechanikai behatás elleni védelmet jelenti 

(pl. 0, ha nincs védettség; 6, ha finom por sem hatolhat a gyártmányba). 

A második számjegy (1-től 8-ig) a víz behatása elleni védelmet jelenti (pl. 

0, ha nincs védettség; 8, ha víz behatolhat, de az üzemi működést nem be-

folyásolja). 
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A gyártmányokon mindkét számjegyet fel kell tüntetni, azonban azt a 

számjegyet, amelyhez tartozó védettségre nincs szükségünk X-szel he-

lyettesíthetjük (pl. IP2X, IPX4). 

11.4.2. Elsősegélynyújtás áramütés esetén 

– A sérültnek az áramból való kiszabadítása: kisfeszültség, azaz 

1000 V alatt a sérültet az áramkörből száraz ruhával (farúddal, la-

pátnyéllel) rántjuk ki, 1000 V-nál nagyobb feszültség esetén villa-

mos szakember szigetelt mentőrúddal végezheti a kiszabadítást. 

Az elsősegélynyújtás a diagnózis megállapítása után kezdődik: 

– ha a sérült eszméleténél van, állandó megfigyelés alatt kell tartani; 

– ha a sérült eszméletlen, de légzése és vérkeringése van hagyjuk fek-

ve, eszméletre hozása nem feltétlenül szükséges, azonnal mentőt 

kell hívni; 

– ha eszméletlen, nincs légzése, de vérkeringése van akkor mestersé-

ges lélegeztetéssel kell az életét a mentő megérkezéséig fenntartani; 

– ha nincs légzés és vérkeringés: mesterséges légzés és szívműködte-

tés. 

Soha ne nyúljon a sérülthöz, amíg meg nem győződött arról, hogy az 

elektromos áram ki van kapcsolva.  
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12. Hegesztés 

12.1. Általános követelmények 

Hegesztő munkahelyen hegesztő tevékenységet csak akkor szabad végez-

ni, ha az kielégíti: 

– a Biztonsági Szabályzat követelményeit, és 

– a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi, kémiai egyéb biztonsági 

és tűzvédelmi előírásokat. 

A szabályzat előírásainak figyelembevételével a munkáltatónak gondos-

kodnia kell különösen: 

– a hegesztő munkahely biztonságos üzemeltetéséről, 

– a munkavállalók egészségvédelméről, 

– a hegesztő munkahelyekre történő belépés, esetleges szükséges kor-

látozásáról, 

– a minimális létszám meghatározásáról, illetve szükség szerint az 

egyedüli munkavégzés korlátozásáról, 

– a személyi védőeszközök juttatásáról, 

– a kollektív védőeszközök használatáról, 

– a hegesztő berendezések biztonságos állapotáról, 

– más munkáltató által végzett munkák koordinálásáról, a biztonságos 

munkafeltételek kialakításáról, 

– közös légtérben több munkahelyen történő egyidejű hegesztés biz-

tonságos feltételeinek megteremtéséről, 

– a megfelelőség tanúsítására vonatkozó követelmények érvényesíté-

séről, 

– a veszélyes külső körülmények (pl. szélsőséges időjárás) között vég-

zett hegesztő tevékenység feltételeinek biztosításáról, 

– a hegesztés során keletkező mérgező gázok, gőzök, füst és por ré-

szecskék elleni védelemről, 

– a hegesztő(k) tevékenységének munkavédelmi ellenőrzéséről. 

Veszélyes körülmények között hegesztési munkát csak előzetesen írásban 

meghatározott feltételek alapján szabad végezni. Az írásban meghatáro-
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zott feltételeknek tartalmaznia kell az egészségvédelmi és biztonsági kö-

vetelményeket, így különösen: 

– a környezeti hatásokkal, 

– a munkavégzés biztonságával, 

– a hegesztési helyzet egészségkárosító hatásainak megelőzésével, va-

lamint 

– a rendkívüli helyzetekben a veszély elhárításával kapcsolatos köve-

telményeket. 

A hegesztő munkahelyen vagy annak közelében elsősegélynyújtó felsze-

relést kell elhelyezni. 

Minden hegesztő tevékenységet a munkáltatónak úgy kell megszerveznie, 

hogy a hegesztő munkahelyek sem egymást, sem a környezetet ne veszé-

lyeztessék, ugyanakkor biztosítsák a zavartalan és biztonságos munka-

végzést. 

12.2. Személyi követelmények 

Hegesztést önállóan végezhet, aki 

– betöltötte a 18. életévét, és 

– a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és idő-

szakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és 

– államilag elismert hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgá-

val rendelkezik. 

– Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztő eljárások 

gyakorlati oktatásán résztvevők csak az eljárásnak megfelelő elmé-

leti és gyakorlati képesítéssel rendelkező személy felügyelete mellett 

foglalkoztathatók. 

– Gázpalackot és acetilénfejlesztő-készüléket az kezelhet, akivel az 

ehhez szükséges ismereteket a munkáltató oktatás keretében elsajá-

títtatta. 

– A hegesztő munkák irányítására az személy jogosult, akit erre a 

munkáltató írásban is megbízott. 
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12.3. A munkahely kialakításának követelményei 

12.3.1. Általános követelmények 

Villamos ívhegesztő berendezések hálózati csatlakoztatását olyan módon 

kell kialakítani, hogy az biztosítsa a hegesztőgép érintésvédelmi rendsze-

rének működését. 

Amennyiben az acetiléngáz elvétel meghaladja a gázpalack forgalmazója 

által előírt, illetve a legfeljebb 800 liter/óra/palack értéket, akkor műszaki 

intézkedésekkel (palackösszekötő, palack telep, palack köteg, acetilénfej-

lesztő stb.) kell a biztonságos gázellátás feltételeit biztosítani. Rövid ideig 

– legfeljebb 10 percig – megengedhető 1000 liter/óra/palack gázelvétel 

érték. 

Acetilénfejlesztő berendezés helyisége 

– csak közvetett fűtésű lehet, 

– a fűtőtestek és a fejlesztő közötti távolság 60 cm legyen, 

– megvilágítása robbanásbiztos kivitelű legyen vagy kívülről történ-

jék. 

Az 1,0-nál nagyobb relatív sűrűségű éghető gázt felhasználó hegesztő 

munkahelyet a környező talajszint alatt (gödör, árok, alagsor, pince stb.) 

tilos létesíteni! 

Hegesztő munkahelyként olyan helyiség vagy szabadtér, ahol padlószint 

alatt cső-, kábel-, nyitott szennyvízcsatorna, gyűjtőzsomp van, csak akkor 

használható, ha gázérzékelővel folyamatosan ellenőrzik a gázmentességet. 

Ha a hegesztő tevékenység során veszélyes sugárzással kell számolni, ak-

kor a hegesztői munkahely kialakításánál a vonatkozó sugárvédelmi elő-

írásokat is figyelembe kell venni. 

A hegesztőrobotok felállítási helyének kialakítása során figyelembe kell 

venni a technológiai leírásban meghatározott veszélyes tér alakját és kiter-

jedését. A veszélyes teret meg kell jelölni, és el kell határolni, a belépést 

reteszelni kell. 

A nyíltívű hegesztő munkahelyet a káros fénysugárzást át nem eresztő és 

azt elnyelő, nem éghető, illetve égéskésleltető anyagú, rögzíthető térelvá-
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lasztóval kell elhatárolni a környezettől úgy, hogy az ott tartózkodó sze-

mélyeket káros fénysugárzás ne érje. 

A térelválasztó alsó éle és a padozat között legalább 150 mm-es légrés, a 

térelválasztó magassága a padló szinttől számítva legalább 1800 mm le-

gyen. 

Hegesztő munkahelyen a szétfröcskölő fém és salakrészecskék ellen a 

környezet védelméről is gondoskodni kell. 

12.3.2. Terület 

A telepített hegesztő munkahely alapterülete legalább 4 m
2
, padozata csú-

szásmentes és nem éghető anyagú, felülete egyenletes legyen. 

A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy a tevékenységhez szükséges va-

lamennyi eszköz biztonságosan elhelyezhető legyen. 

12.3.3. Fűtés és szellőzés 

Ha az előírt levegőtisztasági értékek a hegesztő légző zónájában termé-

szetes szellőztetéssel nem biztosíthatók, akkor mesterséges szellőztetést 

(pl. helyi elszívást) kell alkalmazni. 

Az elszívó berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a hegesztő ne kerüljön 

az elszívás útjába. 

Nagyobb méretű munkadaraboknál vagy változó hegesztői munkahelyek 

esetében az elektródafogóval együttmozgó vagy a hegesztési hely mellett 

felállított – erre a célra gyártott – mozgatható füstelszívó használata indo-

kolt. 

Nyitott rendszerű vagy visszatápláló (recirkullációs) elszívó berendezés 

csak akkor használható, ha a berendezésben az elszívott gáz előírt kellő 

mértékű megtisztítása biztosított, vagy ha a kifúvott levegőt olyan helyre 

vagy úgy vezetik el, ahol az a környezetet nem károsíthatja. 

Ha a technológia és/vagy a körülmények indokolják, akkor a folyamatos – 

szükség esetén melegített – friss levegő pótlását biztosítani kell. 

Ha a hegesztő tevékenység veszélyessége megköveteli, akkor a szellőzte-

tő rendszerekbe automatikus működésjelzőket kell beépíteni. 
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A szellőztető rendszer az üzem zajszintjét a megengedett érték fölé nem 

növelheti. 

A gázpalackok csatlakozását úgy kell kialakítani, hogy az ne tegye lehe-

tővé olyan nyomáscsökkentő felszerelését, amely az adott gázfajtához 

vagy névleges palacknyomáshoz nem alkalmas. 

12.3.4. Világítás 

A hegesztő munkahelyek mesterséges megvilágításának erőssége feleljen 

meg a végzett munka minőségéhez szükségesnek, de legalább 300 lux le-

gyen. 

12.4. Üzembe helyezés 

Telepített hegesztő munkahelyen munka csak munkavédelmi üzembe he-

lyezés után végezhető. 

Nem telepített hegesztő munkahelyen, helyiségben vagy szabadtéren he-

gesztési munkát – az egyéb jogszabályokban rögzített feltételek teljesülé-

se mellett – csak a munkavégzésért felelős vezetőnek az előzetesen írás-

ban meghatározott feltételei alapján szabad végezni. 

A hegesztő készülékek gázellátását szolgáló berendezések és csővezeté-

kek üzembe helyezéséhez tervezői nyilatkozat, eredményes szerkezeti 

vizsgálat és nyomáspróba, valamint kivitelezői nyilatkozat szükséges. 

12.5. Megfelelőség tanúsítás 

Hegesztéshez használt eszközök, gépek, felszerelések és egyéni védőesz-

közök használatbavételének szükséges feltétele a vonatkozó jogszabály-

okban foglaltak szerint igazolt megfelelőség. 

12.6. Ellenőrzés, vizsgálat 

A hegesztő berendezés és a biztonsági szerelvények biztonságos működé-

sét időszakonként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés tényét írásban rögzíte-

ni kell. Az ellenőrzéseket – ha a gyártó ettől eltérően nem rendelkezik – a 

7. táblázat szerinti gyakorisággal kell elvégezni. 

A biztonságos működés ellenőrzésének ki kell terjednie legalább a bizton-

sági funkciók működésének és szerkezet épségének vizsgálatára. 



12. HEGESZTÉS                                                                         223 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

A vizsgálatok elvégzésére legalább középfokú szakirányú szakképesítés-

sel és 5 éves szakmai gyakorlattal e feladattal megbízott személy vagy 

akkreditált intézmény jogosult. 

 

 

7. táblázat. Az ellenőrzések gyakorisága 

Gázhegesztés Ívhegesztés 

Gázhegesztő készülék: Hegesztő- és vágópisztoly: 

Pisztoly, égő  1/4 év TI G-égő  1 év 

Gumitömlő  1/4 év Plazma égő (gépi)  1/2 év 

Biztonsági szerel-

vény  
1/4 év Plazma égő (kézi)  1 év 

Palack- és vezeté-

ki nyomáscsök-

kentő  

1/4 év 
Palack- és vezetéki nyomás-

csökkentő  
1 év 

Gázellátó rendszer: Áramforrások: 

Palacktelep, pa-

lackköteg és ké-

szülékei  

1 év Forgóképes átalakító  2 év 

Acetilénfejlesztő  1 év Transzformátor  1 év 

  Egyenirányító  1 év 
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Ellátó vezetékek: Áramelosztó rendszerek:  

Ellátó vezetékek 

tömörségi vizsgá-

lata  

1 év 
Kiépített (telepített) hegesztő-

áram vezető (test) rendszer  
1 év 

Ellátó vezetékek 

szerkezeti vizsgá-

lata  

3 év 

Több munkahelyes hegesztő-

gép hegesztőáram elosztó 

rendszere  

1 év 

12.7. Karbantartás, javítás 

A hegesztő berendezés és biztonsági szerelvény karbantartási javítási, 

munkái után az újbóli megfelelőségről a berendezés karbantartását, javítá-

sát végzőnek nyilatkoznia kell. 

A hegesztő berendezés karbantartását, javítását csak szakirányú szakisme-

rettel rendelkező és ezzel megbízott személy végezheti a gyártó által ki-

adott kezelési utasítás alapján. 

12.8. A munkavégzésre vonatkozó szabályok 

12.8.1. Általános magatartási szabályok 

A hegesztő köteles a jelen szabályzat előírásain túl az általános és a helyi 

munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelményeket, valamint a 

hegesztő-berendezésre vonatkozó gyártói használati utasításban foglalta-

kat megtartani. 

A hegesztő köteles a munkahelyet, a munkaeszközöket, az egyéni védő-

eszközöket (ezek állapotát, használhatóságát) munkakezdés előtt – és 

szükség szerint közben is – ellenőrizni. 

A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell: 

– a közlekedési utak szabadon hagyását, 

– éghető anyagok jelenlétét a közelben, 

– födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések – 

éghetetlen anyagú tömítés felhasználásával történt – tömítettséget, 
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– robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás 

elvégzését, 

– a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét, 

– az elszívó/szellőző segédberendezések működését, 

– a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emelő beren-

dezések, manipulátorok) meglétét és az előírásoknak megfelelő mű-

ködését, 

– ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő 

alátámasztást vagy rögzítést, 

– a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az el-

dőlés elleni biztosítását, 

– az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét, 

– a figyelmeztető táblák meglétét. 

A munka- és védőeszközök vizsgálatánál ellenőrizni kell: 

– a salakleverő kalapács (sűrített levegős salakoló), a fogók és egyéb 

szerszámok állapotát, 

– a hegesztő szerszám (pisztoly, elektródafogó) lehelyezésére alkal-

mas (éghetetlen, villamosan szigetelő) alátét meglétét, 

– a hegesztőszemüveg vagy a pajzs és a védőszűrő állapotát, valamint 

a védőszűrő fokozatát, 

– a légzésvédő állapotát és működését. 

A hegesztő berendezések ellenőrzése során vizsgálni kell: 

– a szemmel látható sérüléseket, 

– a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét, 

– a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni 

védelmét, 

– a villamos csatlakozások megfelelőségét, 

– a földelést, 

– a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és 

tömörségét, 

– a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését, 
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– a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét, 

– az elektródafogók állapotát, 

– a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását, 

– a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelző-

lámpa vagy egyéb jelzőrendszer működését, 

– az áramforrás jelleggörbéjének beállítását (változtatható karakterisz-

tikájú gépeknél) a hegesztési eljárásnak megfelelően. 

A hegesztő köteles továbbá elvégezni még azokat az ellenőrzéseket is, 

amelyeket a hegesztőgépek, berendezések kezelési utasításai a munka 

megkezdése előtti állapotra előírnak. 

Ha az ellenőrzés során a hegesztő bármilyen hibát vagy rendellenességet 

talál, a munkát megkezdeni nem szabad. Hibás, sérült, deformált eszkö-

zökkel munkát végezni tilos. 

Ha üreges tárgyat, edényt, tartályt, vezetéket kell hegeszteni, amelyben 

ismeretlen töltet van vagy volt, akkor a hegesztési munkát csak a töltet 

azonosítása után szabad megkezdeni. 

A munkavégzés során (hegesztés alatt) a hegesztő köteles 

– a technológiai előírásokat és a biztonságtechnikai szabályokat betar-

tani és 

– a munkafolyamatot figyelemmel kísérni. 

Az alkalmazott eljárás káros hatásai ellen védelmet nyújtó egyéni védő-

felszerelést kötelezően és rendeltetésszerűen kell használni. 

A hegesztő berendezés működésében bekövetkezett veszélyt jelentő rend-

ellenességet, üzemzavart a hegesztő köteles tőle elvárhatóan megszüntetni 

vagy munkahelyi vezetőjétől erre intézkedést kérni. 

Közvetlen baleseti veszély észlelése esetén a munkát azonnal abba kell 

hagyni, meg kell kísérelni a veszély elhárítását, és erről a munkahelyi fe-

lelős vezetőt értesíteni kell. 

A munkát csak a baleseti veszély ellenőrzött megszüntetése után sza-

bad folytatni. 
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Ha a tűzgyújtási engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a 

pontosítást az engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az 

egyértelmű utasítás alapján szabad végezni. 

A munka befejezésekor, vagy ha a hegesztő elhagyja a munkahelyét, ak-

kor a berendezéseket olyan állapotban kell hagyni, hogy azok ne lehesse-

nek baleset okozói. 

Kültéri munkáknál a hegesztőkészüléket, berendezéseket úgy kell elzárni, 

hogy illetéktelen ne juthasson hozzájuk, és az időjárás viszontagságai 

és/vagy esetleges mechanikai sérülések ellen a berendezést letakarással 

vagy más módon megbízhatóan védeni kell. 

A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles 

– a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, 

mélyedéseket, zegzugos helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy 

nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a hegesztési munka követ-

kezményeként, és szükség esetén vízzel permetezni, 

– a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni, 

– az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti 

helyükre visszaállítani. 

12.8.2. Szervezési követelmények 

A gépek, berendezések mellett állandó ülőmunkát végző hegesztő részére 

állítható magasságú, derék- és lábtámasszal ellátott, borulásmentes mun-

kaszéket kell biztosítani. 

2 m szintkülönbség felett végzett hegesztési munkák alatti területet el kell 

határolni, és a veszélyre figyelmeztető táblákat is el kell helyezni. 

Olyan munkakörülmények esetén, ahol a természetes testhelyzettől elté-

rően kell a munkát végezni (fekvő, guggoló, térdeplő stb.), a hegesztő ré-

szére a munka megkönnyítését célzó eszközöket kell biztosítani (pl. gu-

miszőnyeg, padló, állás), és megfelelő munkaszüneteket kell alkalmazni. 

Ha a szűk, zárt térben végzett hegesztési munkáknál munkakörnyezeti le-

vegő értékek és a munkaenergia-forgalom mértéke indokolja, akkor mun-

kaszüneteket kell beiktatni. Ennek gyakoriságát és időtartamát a techno-
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lógiai utasításban kell meghatározni a vonatkozó szabvány figyelembevé-

telével. 

A hegesztő szerszámok, tartozékok és anyagok tárolására zárható és szel-

lőztethető helyiséget vagy szekrényt (ládát) kell biztosítani. 

A hegesztett, izzó, fekete-meleg munkadarabot csak az erre kijelölt he-

lyen szabad tárolni és figyelmeztető táblával kell ellátni. 

A veszélyes körülmények között a hegesztés akkor végezhető, ha 

– a munkát irányító személyt kijelölték, 

– a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított, 

– a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés feltételei biztosítva vannak. 

Több munkahelyen, illetve tárgyon egyidőben végzett villamos ívhegesz-

tés esetén biztosítani kell, hogy az egyidejűleg megérinthető felületek kö-

zött a vonatkozó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne ala-

kulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotenciálra kell hozni. 

Ha a veszélyes berendezésben éghető vagy egészségkárosító anyagok 

(gáz, gőz, por) jelenléte nem zárható ki, akkor a vonatkozó szabványban 

foglalt feltételek mellett, beszállási engedéllyel szabad hegesztési munkát 

végezni. 

A munka megkezdése előtt és a munkavégzés közben méréssel kell meg-

győződni arról, hogy 

– tűz- és robbanásveszély, és 

– egészségi ártalom veszélye nem áll fenn. 

A levegőben 5 m-nél magasabbra vezetett hegesztőtömlőt tehermentesítő 

kötéllel kell ellátni. Az 5 m-nél magasabbra vezetéssel a hegesztőtömlőt 

nem szabad húzásnak kitenni. 

A hegesztő tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és an-

nak környékét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden 

olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését 

az engedélyezőnek be kell jelenteni.  
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12.8.3. Gázhegesztés és lángvágás 

Általános előírások 

Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra 

rendszeresített szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) 

szabad használni. 

Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadara-

bon. 

A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányul-

hat. 

Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos! 

A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőha-

tástól. 

Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék 

üzemzavarából eredő visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen vé-

dő biztonsági szerelvények alkalmazása mellett szabad a gázforráshoz 

(gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez) csatlakoztatni. 

Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó ké-

szülék üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, 

ellenőrizetlen kiáramlását. 

Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni. 

A hegesztéshez csak olyan kézi segédeszközök (szerszám, fogó stb.) 

használhatók fel, amelyek megfelelnek a munkadarab jellegének (alak, 

tömeg stb.). 

Hegesztéshez rendszeresen használt megfogó, befogó, forgató készülé-

kek, valamint célberendezések alkalmazásának biztonságos módját a 

technológiai utasításban kell meghatározni. 

Oxigén gázforrásoknál csak olyan műszerek, szerelvények, tömítések sze-

relhetők be, amelyeket oxigénre hatóságilag bevizsgáltak és megfelelő 

minősítést tartalmazó műbizonylattal rendelkeznek. 

Az oxigén gázforrások, az oxigénnel érintkező eszközök, olaj- és zsír-

mentesítéséről gondoskodni kell. 
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Valamennyi oxigénnel érintkező berendezésre fel kell írni, hogy „olaj-

jal, zsírral nem érintkezhet.” 

Propánbután (a továbbiakban: pébégáz) elégetéséhez csak az erre a célra 

szolgáló égőket és egyéb eszközöket szabad felhasználni. 

Pébégázzal és földgázzal működő készülékek, berendezések tömítését 

csak pentán álló anyagból szabad készíteni, és csak ilyen anyagú tömlőket 

szabad használni. 

Tilos az oxigént sűrített levegővel együtt használni, vagy sűrített levegőt 

oxigénnel vagy oxigént levegővel helyettesíteni! 

Az oxigén felhasználására szolgáló eszközöket (pl. palack, tömlő) tilos 

másfajta gázhoz felhasználni, hasonlóképpen tilos felhasználni olyan esz-

közöket (pl. tömlő, nyomáscsökkentő), amelyet más gázhoz használtak! 

Az oxigén fúvókákat, szelepet tilos olajos felületű tárgyak, a dolgozó ru-

házata felé kifúvatni, illetőleg olajat tartalmazó tároló tartályokba, edé-

nyekbe befúvatni! 

12.8.4. Gázpalackok használatára vonatkozó követelmények 

Hegesztéshez használt gázpalackok használatára vonatkozóan a Gázpa-

lack Biztonsági Szabályzat, valamint az MSZ 6292:1997 (Gázpalackok 

szállítása, tárolása, kezelése) szabvány előírásait kell alkalmazni. 

Acetilénfejlesztő készülék 

Acetilénfejlesztő készülékkel végzett tevékenység az Acetilénfejlesztő 

Készülék Biztonsági Szabályzata szerint. 

Alapvető, kiemelt követelmények: 

A készülék csak a gépkönyvben előírt méretű és egyszeri töltetmennyisé-

gű karbiddal üzemeltethető. 

Lejárt használati engedélyű, adattábla nélküli vagy meghibásodott aceti-

lénfejlesztő készüléket üzemben tartani tilos! 

Acetilénfejlesztő készüléket csak működőképes vízzárral vagy a láng 

visszacsapását megállítani képes, több funkciós biztonsági szerelvénnyel 

felszerelve szabad üzemeltetni. Ha a vízzár vagy a lángvisszacsapás-gátló 
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szerelvény megsérült, illetőleg működésképtelenné vált, akkor ki kell cse-

rélni. 

A vízzárban vízszintet az acetilénfejlesztő készülék vagy a gázellátó rend-

szer kezelője minden műszakkezdéskor, illetve kisnyomású vízzár eseté-

ben minden lángvisszacsapás után is köteles ellenőrizni, szükség szerint 

feltölteni. 

A vízzárak lefagyását meg kell akadályozni. 

Üzemszünet idejére vonatkozó előírásokat, a kezelési utasításban kell 

meghatározni. 

 

Szerelvények, nyomáscsökkentő 

– Gázforrásból gázt elhasználni csak a gáz fajtájának és nyomásának 

megfelelő nyomáscsökkentő közbeiktatásával szabad. Ezt a nyo-

máscsökkentő színjele és/vagy felirata is jelzi. 

– A nyomáscsökkentő felszereléséhez közdarab használata tilos! 

– A nyomáscsökkentő csak szabványos nyomásmérővel üzemeltethe-

tő. 

– A gázforrás szerelvényeinél, a nyomáscsökkentőnél és egyéb szerel-

vényeknél, valamint a gázok szállítására szolgáló csővezetéknél 

használt tömítő- és kenőanyagokra a Gázpalack Biztonsági Szabály-

zat előírásai érvényesek. 

– A nyomáscsökkentő épségét, gáztömör csatlakozását minden mun-

kakezdés előtt ellenőrizni kell. 

– Befagyott nyomáscsökkentőt csak melegvizes borogatással vagy fú-

vott, meleg, olajmentes levegővel szabad kilazítani, kiolvasztani. 

– Csak gáztömör, hibátlan, sérülésmentes tömlőt szabad használni. 

– A felhasználható gumitömlő hossza legalább 5 m, de legfeljebb 30 

m lehet. 

– A gumitömlőt csak szalagbilinccsel szabad felerősíteni a tömlővé-

gekre. 

– A gumitömlő toldása csak kettős tömlőcsatlakozóval végezhető. 
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– A csatlakozás és a javítási helyek tömörségét a felhasználás előtt el-

lenőrizni kell. 

– Munkakezdés előtt a gumitömlőt át kell öblíteni (fúvatni). 

– Az átöblítést szűk, zárt térben, nyílt láng vagy egyéb tűzforrás, gyú-

lékony vagy veszélyes anyagok közelében tilos elvégezni! 

– A tömlő átfúvatásához sűrített levegőt tilos használni! 

– Fémbordás, fémszál-erősítésű gumitömlőt csak tűzvédelmi hatósági 

engedély birtokában szabad alkalmazni. 

– A tömlő szabványos színjelölését a felszerelés (munkakezdés) előtt 

ellenőrizni kell. 

– Ha az oxigén és az éghetőgáz tömlőt hosszabb szakaszon egymással 

párhuzamosan vezetik, akkor a két tömlőt legalább méterenként 50 

mm szélességben, szakaszosan össze kell kötni (pl. öntapadó sza-

laggal). 

– A tömlőket törésmentesen kell felcsévélni. A tömlőt a gázpalackok-

ra testre (láb, hát, kar) feltekerni tilos! 

12.8.5. Hegesztő és vágópisztoly 

– A hegesztő és vágópisztolyt, illetve a lángvágó szerszámot minden 

felszerelés előtt ellenőrizni kell. Csak kifogástalan, üzembiztos esz-

köz használható. 

– A tömítetlenséget csak kézi szerszámmal és erővel szabad megszün-

tetni. 

– Tilos a hegesztő és vágópisztolyt a gázpalackra felakasztani! 

– Ideiglenes munkaszünet esetén telepített munkahelyen a hegesztő és 

vágópisztoly tartó használata kötelező. Nem telepített munkahelyen 

is biztosítani kell a hegesztő és vágópisztoly biztonságos elhelyezé-

sét. 

– Égő hegesztő és vágópisztolyt csak erre a célra, biztonságosan ki-

alakított tartóra szabad helyezni. 

– A hegesztő és vágópisztolyt, illetőleg a fúvókát és égőfejet csak az 

erre a célra rendszeresített tisztítótűvel, illetve eszközzel szabad tisz-

títani. 
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Gázforrás 

– A gázforrást védeni kell a véletlen sérüléstől, védőkerítést, védőfel-

szerelést, illetve túlnyomást lefúvató berendezést kell használni. 

– A gázforrásra csak az engedélyezett gáznyomású gázpalackot sza-

bad rákapcsolni. 

Rákapcsolás előtt a gázpalackban lévő gáz nyomását méréssel kell 

meghatározni! 

– A gázforrásban egymással kapcsolatban lévő és egyszerre kiürülő 

gázpalackokban a gáznyomás közel azonos értékű legyen. 

– Oxigén gázforrást tilos acetilénfejlesztő helyiségben elhelyezni! 

– Folyékony oxigén tartály alatti padozatot és a környezetét olajtól, 

zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentesen kell tartani. 

– Folyékony oxigén tartály biztonsági övezetén belül dohányozni és 

nyílt lángot használni tilos! 

Hordozható gázelosztó 

A hálózati csatlakozásnál gyorselzáró szelepet kell elhelyezni, amely 

könnyen, akadály nélkül megközelíthető és működtethető legyen. 

A gázelosztót csak akkor szabad üzemeltetni, ha 

– a főelzáró, és 

– a biztonsági szerelvény megfelelően működik. 

Csővezeték 

A csővezetéket csak akkor szabad használni, ha 

– a gáz áramlási irányát, színjelölését és a gáz nevét feltüntették, 

– a kezelő szerveket megjelölték, 

– üzembe helyezték a 6. fejezet szerint. 

Munkaszünet alkalmával a gázelvételi helyeken az elzáró szelepet el kell 

zárni. 
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Javítási, szerelési munkát a kijelölt és megbízott szakember csak akkor 

végezhet a vezetéken, ha a vezeték nyomás, gáztöltés nélküli kitisztított, 

átöblített állapotban van, és erre engedélyt kapott. 

Ez a követelmény a felirati táblák, irányjelző nyilak stb. cseréjére nem 

vonatkozik. 

12.8.6. Villamos ívhegesztés 

Szervezési követelmények 

Villamos hegesztési munkákat csak sértetlen, a hálózati tápellátáshoz sza-

bályszerűen csatlakoztatott hegesztő berendezéssel és eszközökkel szabad 

végezni. 

Munkát átnedvesedett ruhában vagy nedves kesztyűben vagy vízzel érint-

kezve végezni tilos! 

Áramforrást szűk és áramvezető felületekkel határolt helyiségben tilos 

üzemeltetni! 

A hegesztőáramkör nem lehet a villamos hálózat vagy a villamos erőátvi-

teli rendszer része. 

Szigorúan tilos üzemelő technológiai csővezetéket, villamos vezetékeket, 

emelő-berendezések fém szerkezeteit (pl. emelőkötelek, -láncok), mozgó 

elemeket tartalmazó mechanizmusok szerkezetét a hegesztő áramkörbe 

iktatni, a hegesztőáram vezetésére használni. Védőföldeléssel ellátott, arra 

alkalmas, statikus fémszerkezetek ilyen célra történő felhasználása állan-

dó vagy ideiglenes jelleggel megengedett. Ez utóbbi esetben a munkavég-

zést irányító személy felelőssége az alkalmas védőföldelés meglétének el-

lenőrzése. 

Belső égésű motorral hajtott hegesztőaggregátorokat üzem közben rögzí-

teni kell, és a kipufogó gázok elvezetéséről gondoskodni kell. Az ilyen, 

táphálózattól független hegesztő áramforrásokat csak a berendezéshez tar-

tozó földelő szonda szabályos kiépítésével, azaz megfelelő védőföldelés-

sel szabad használni. 

Az áramforrásokat sorbakapcsolni tilos! Az áramforrások párhuzamos 

kapcsolását csak villanyszerelő végezheti a gyártó előírása szerint. 
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A hegesztő közelében lévő, általa elérhető feszültség alatti részeket, épü-

let- és szerkezeti elemeket szigetelni kell. 

Ha a hegesztő a munkát ülve vagy fekve végzi, akkor kiegészítő véde-

lemként nagyfelületű szigetelést kell alkalmazni a hegesztőnek a munka-

darabtól, padozattól való elszigetelésére. 

Áramforrás 

Az ívhegesztő áramforrások kialakításával szemben követelmény, hogy 

meghibásodása esetén is biztonságosan védett legyen 

– az üzemi viszonyoknak megfelelő védettség révén közvetlen érintés-

sel (áramütéssel) szemben, és 

– megfelelő érintésvédelem (I év. osztály, védővezetővel és II év. osz-

tály kettős szigeteléssel, védővezető nélkül alkalmasak), valamint a 

hegesztő áramkörnek a tápáramköröktől és a védőföldeléstől való 

elszigetelése révén közvetett érintéssel (meghibásodás miatti áram-

ütéssel) szemben. Az érintésvédelmi követelmény nem vonatkozik a 

hegesztő áramkörre; 

– a hegesztő áramkör villamosan vezető, üzemszerűen (a munkavégző 

által) megérinthető részein csak olyan mértékű villamos feszültség 

lehessen jelen, amely nem okoz veszélyes vagy ártalmas áramütést. 

Tartályok belsejében, vagy más, fokozottan áramütés veszélyes környe-

zetben végzett ívhegesztéshez biztonsági áramforrást kell használni, 

amely az adott viszonyok között megfelelő védettséget nyújt a közvetett 

érintéssel lehetséges áramütéssel szemben. Az ilyen áramforrásokat az 

adattáblán tartósan meg kell jelölni. 

Autótranszformátorokat és egyéb nem hegesztő áramforrásokat hegesztés 

céljára tilos felhasználni! 

Áramforrást csak a gyártó használati utasításában foglaltak betartásával 

szabad üzemeltetni. 

Az áramforrásra a megadott áramtartományt és/vagy bekapcsolási időt 

százalékot (BI%) tilos túllépni! 

Áramforrást a hálózatról csak terheletlen állapotban szabad leválasztani. 
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Hálózati csatlakozás 

A táphálózati csatlakozási helyet, a csatlakozó szerelvényt, a csatlakozó 

vezetéket és az áramforrás bekötését a mechanikai sérüléstől védeni kell. 

Az áramforrásra rögzítetten bekötött hálózati csatlakozó vezeték hossza 

maximálisan 5 méter lehet. 

Az áramforrás mozgatását megelőzően a csatlakozó vezetéket le kell vá-

lasztani a hálózatról. 

Testkábel  

A testkábel keresztmetszete feleljen meg az alkalmazható maximális he-

gesztő áramerősségnek. 

A testkábelt közvetlenül a hegesztendő munkadarabon kell biztonságosan 

rögzíteni (csavaros, rugós és egyéb mechanikus rögzítők). Kivétel a pont 

szerint kialakított hegesztő áramkör. Mágneses rögzítés csak hegesztés 

irányító engedélyével alkalmazható. 

A munka megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy a testkábel 

csatlakozási felülete fémtiszta-e. 

A munkadarab földelése 

A földelő vezeték feleljen meg a vonatkozó szabvány előírásainak, kellő-

en merev és megfelelő keresztmetszetű legyen. 

A földelő vezeték csatlakozása megfelelően jó villamos kapcsolatot léte-

sítsen. 

A testkábel földelő vezetékként nem használható. 

A földelés történhet csupasz vagy szigetelt vezetővel vagy a hegesztendő 

tárgyak földelt fémszerkezetre való helyezésével. 

A hegesztőáramkört csak a hegesztendő tárgyon keresztül szabad földelni. 

Bármely más pontjának földelése vagy védővezetővel való összekötése 

tilos! 

12.9. Veszélyes körülmények között végzett hegesztés szabályai 

Hegesztés veszélyes anyagokat tartalmazó berendezésen, szerkezeten 

A hegesztés megkezdése előtt meg kell ismerni, hogy a berendezésben 

(edény, tartály, tank stb.) most vagy korábban milyen veszélyes anyagot 
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tároltak. A veszélyes anyag biztonsági adatlapja alapján kell meghatároz-

ni a használandó egyéni védőeszközt. 

A hegesztés megkezdése előtt a berendezéseket meleg vízzel, vízgőzzel 

és/vagy megfelelő vegyszerrel alaposan ki kell mosni, vagy a vegyszert 

semlegesíteni kell. 

A tisztítás után a berendezést tiszta vízzel teljesen meg kell tölteni, és a 

hegesztés vagy vágás alatt vízzel telt állapotban kell tartani. 

Ha a berendezés vízzel nem tölthető fel, akkor inertgázzal, esetleg víz-

gőzzel kell feltölteni (pl. nitrogén, CO2, nemesgáz). 

A CO2-vel történő feltöltést nyomásszabályozón keresztül és lassan kell 

végezni. 

Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív 

sűrűsége a levegőnél kisebb, akkor a berendezést nyílásával felfelé kell 

állítani, és a CO2 gázt alulról kell bevezetni. 

Ha a berendezésben olyan anyag volt, amely gázainak és gőzeinek relatív 

sűrűsége a levegőnél nehezebb, akkor a berendezést nyílásával lefelé kell 

állítani, és a levegőnél könnyebb gázt (pl. N2) alulról kell bevezetni. 

Zárt, belül üres tárgyak csak olyan hegesztő-, vágóeszközzel készíthetők, 

illetve javíthatók, amelyek alkalmazásával a belső nyomás nem növekszik 

meg, illetőleg a tárgyon szabad vezető nyílást kell készíteni. 

12.9.1. Hegesztés gázvezetéken 

A veszélyes anyagot (gázt, gőzt, folyadékot, olvadékot, port stb.) szállító 

csővezetéken hegesztést előzetesen írásban meghatározott feltételek alap-

ján szabad végezni. 

Ha a csővezetékben nincs gáz, akkor a gázmentes állapotról méréssel kell 

meggyőződni. 

A robbanásveszélyt kiküszöbölő gázmentes állapotot semleges gázzal 

(nitrogénnel) vagy vízgőzzel való átöblítéssel kell elérni, és a csővezeték 

gáztömör lezárásával (pl. vakkarima, tárcsa, felfújható ballon, dugó) vagy 

nitrogénnel történő folyamatos átöblítéssel kell fenntartani. 
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Ha a csővezetéket nyomás alatt kell hegeszteni, akkor azon a szakaszon, 

ahol a munkát végzik, a gázszivárgást ellenőrizni kell. 

A nyitott, nem tömített vezetékeken gondoskodni kell a gáz szabadba ve-

zetéséről. 

A különösen veszélyes anyagot, mérgező és/vagy éghető gázokat szállító 

csővezetéknél gondoskodni kell, hogy az 

– gázmentes, átöblített, tiszta, és 

– valamennyi nyílása, kivezetése nyitott legyen. 

Ez a követelmény havária vagy mentés esetére nem vonatkozik. 

A gázszállító csővezetékből a javításra kerülő részt szakaszolással bizton-

ságosan, gáztömören le kell zárni, illetőleg le kell választani, és ezt a részt 

a gáztól és maradványaitól meg kell tisztítani. 

Tisztításkor, átöblítéskor a keletkező gázokat veszélymentesen kell elve-

zetni. 

Csővezeték megbontása, szétszerelése előtt az armatúrákat és a biztonsági 

berendezéseket le kell szerelni, ki kell kötni. Felszerelésük, összekötésük 

csak tisztítás, ellenőrzés után legyen. 

Éghető gázokat szállító csővezetékek esetén: 

– a gáz eltávolításáról, az átöblítésről, a tisztításról gondoskodni kell, 

– szabályozott és ellenőrzött gázkiáramlás esetén a csővezeték gáztúl-

nyomás alatt legyen. 

12.9.2. Hegesztés túlnyomás alatti térben 

A túlnyomás alatti térben hegesztést előzetesen írásban meghatározott fel-

tételek alapján szabad végezni. 

A hegesztő munkahelyen csak annyi személy tartózkodhat, akiket minden 

körülmények között ki lehet menteni. 

A zsilipajtó, illetve a zsilipek működőképességét a munka megkezdése 

előtt ellenőrizni kell. 



12. HEGESZTÉS                                                                         239 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

A zsilipajtó a kamra irányában a munkavégzés tartama alatt nyitva le-

gyen. 

A túlnyomás alatti térbe 1,5 bar felett acetilént, disszugázt tartalmazó pa-

lackot tilos bevinni! 

A hegesztő légzésvédelme miatt megfelelő munkahelyi elszívást kell al-

kalmazni, illetve a friss levegő utánpótlásáról gondoskodni kell. 

A védőruha lángálló, de legalább lángmentesített anyagból legyen. 

12.9.3. Hegesztés szűk, zárt, kistérfogatú terekben 

A munkát a vonatkozó szabvány szerint kell megszervezni és elvégezni. 

Biztosítani kell, hogy 

– a keletkező gázok, gőzök koncentrációja ne haladja meg a vonatko-

zó jogszabályban megengedett értéket, 

– gyúlékony, robbanásveszélyes, mérgező keverék ne képződhessen, 

– ne alakulhasson ki oxigéndús atmoszféra. 

Oxigént és technikai keverékeit szellőztetésre, tilos felhasználni! 

A munka megkezdése előtt a friss levegőt biztosító rendszer működését 

ellenőrizni kell. 

A figyelmeztető jelzésről gondoskodni kell, amelyet a térben lévő dolgo-

zó működtet, és amely jelzés alapján a figyelő személy intézkedik. 

Gázforrást, hegesztő-áramforrást a munkatérbe bevinni és azt ott üzemel-

tetni tilos! 

A pisztolyt csak a zárt téren kívül szabad meggyújtani. 

A zárt térbe bevitt munkaeszközök ellenőrzését a munka megkezdése 

előtt kell elvégezni. 

Munkaszünet esetén a hegesztési munkaeszközöket a térből el kell távolí-

tani, illetőleg azokat az energiaforrásról le kell választani. 

A hegesztőnek a munkavégzés teljes időtartama alatt biztonsági 

hevederzetet/munkaövet kell viselnie. 
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A munkatéren kívül figyelő személyeket kell biztosítani, akik az esetleges 

mentésre kiképzettek, és őket más munkával megbízni nem szabad. 

A mentéshez szükséges eszközöket a munkahely közelében kell elhelyez-

ni úgy, hogy szükség esetén az azonnali használatuk lehetséges legyen. 

Mentési célra is biztosítani kell a célnak megfelelő üzemképes légzésvédő 

eszközt. 

12.9.4. Hegesztés szabadban 

A mindenkori időjárásnak (szél, eső, nap, hő stb.) megfelelő védelmet is 

biztosítani kell. 

Tilos munkát végezni, ha 

– a szél sebessége veszélyeztetheti a hegesztőt, 

– zivatar van, 

– villámlik!
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13. Nyomástartó és töltőlétesítmények 

A különféle töltetű nyomástartó edények biztonságtechnikája elsősorban 

azok rendeltetésétől ill. töltetétől függ. Ezért többféle biztonsági szabály-

zat kidolgozása vált szükségessé. Ilyenek: 

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet  a nyomástartó és töltőlétesítmények 

műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről 

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet  a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

13.1. Nyomástartó berendezések besorolása a hatósági eljárások 

szempontjából 

A berendezések besorolását a „63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet  a nyo-

mástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeleté-

ről” meghatározza meg. 

13.2. Üzemi és biztonsági szerelvények 

Üzemi szerelvények 

A nyomástartó edény működéséhez szükséges töltő-, ürítő-, elzáró-, sza-

bályozó- és ellenőrző szerkezetek. 

 

Biztonsági szerelvények 

A berendezés üzemének ill. környezetének biztonságát szolgáló szerkeze-

tek. Ilyenek: 

Nyomáshatárolók 

Feladatuk a túlnyomás levezetése, az engedélyezési nyomásnál nagyobb 

nyomás esetén nyit. 

Típusai: 

– Biztonsági szelep: 

 súlyterhelésű 

 rugóterhelésű 

 segédvezérlésű 
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– Hasadó-, szakadó tárcsa/csésze 

– Biztonsági állványcső (vízzár) 

– Szippantó szelep 

– Robbanóajtó 

Hőmérséklethatárolók 

Típusai: 

– Olvadó tárcsa (tűz- és robbanásveszélyes töltet esetén alkalmazása 

tilos!). 

– Olvadó dugó (ólomszeg). 

Biztonságjelző berendezések 

Például: nyomásmérők, folyadékszint jelzők stb. 

A nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos hatósági eljárások alatt azok 

gyártásának (behozatalának), javításának, üzemeltetésének, biztonság-

technikai jellegű hatósági engedélyezéseit értjük. 

A biztonságtechnikai, hatósági felügyeletet első fokon a Magyar Keres-

kedelmi és Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági hatóságként látja el. 

A berendezésekkel kapcsolatos hatósági eljárások a következők: 

– a távhőszolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tartozó műszaki biz-

tonsági hatósági eljárásokban; 

– a nyomástartó berendezések, rendszerek engedélyezésével kapcsola-

tos hatósági eljárásokban; 

– a szállítható nyomástartó berendezések – beleértve azokat a beren-

dezéseket is, amelyeknek megfelelőség-újraértékelése nem történt 

meg – engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– az előző két pontban említett nyomástartó berendezések töltésére 

szolgáló berendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárá-

sokban; 

– az éghető folyadékok és olvadékok – nyomástartó berendezésnek 

nem minősülő – tárolótartályai és tároló létesítményei, valamint 

azok működéséhez szükséges technológiai, biztonsági berendezések, 
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csővezetékek, szerelvények, tartozékok, ideértve az üzemi üzem-

anyagtöltő állomásokat, engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljá-

rásokban; 

– a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók és üzemi be-

rendezései engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokban; 

– a gázüzemű közúti járművek, munkagépek és nem közúti gépek 

üzemanyag-ellátó berendezései, és az egyedi sűrített földgáztöltő be-

rendezések engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– a veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, 

tartányok, csomagolóeszközök, kivéve az ezek szállítására vonatko-

zó szállítóeszközök engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárá-

sokban; 

– a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalma-

zásában a turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtési tevé-

kenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– a cseppfolyósított szénhidrogéngáz-tároló létesítmények engedélye-

zésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– a villamos energiáról szóló törvény szerinti csatlakozó-, összekötő 

és felhasználói berendezések, valamint a potenciálisan robbanásve-

szélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rend-

szerek műszaki biztonságával kapcsolatos hatósági ellenőrzési eljá-

rásokban; 

– a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és 

telephelyi vezetékeinek, ezek tartozékainak műszaki biztonságával, 

továbbá a földgázelosztó műszaki-biztonsági tevékenységével kap-

csolatos hatósági eljárásokban; 

– az ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító berendezé-

sek engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– a hőtermelés és hőszolgáltatás berendezéseinek engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági eljárásokban; 

– a villamosmű kivételével a megújuló energiahordozót előállító vagy 

hasznosító energetikai berendezések engedélyezésével kapcsolatos 

hatósági eljárásokban; 

– a gázcsatlakozó-vezeték és felhasználói berendezés létesítéséhez, 

biztonsági előírást érintő felszereléséhez, valamint az időszaki elle-

nőrzéséhez szükséges engedély kiadására irányuló eljárásban; 
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– a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint 

szállító tartálykocsikra, valamint a pisztolygáz gőzvisszavezető 

rendszerekre vonatkozó, jogszabályban előírt követelmények betar-

tásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárásokban. 

13.3. Üzemeltetési előírások 

13.3.1. Okmányok 

A szabályzatok hatálya alá tartozó berendezéseknek rendelkezniük kell: 

– a hatóság által hitelesített gépkönyvvel 

– használati engedéllyel 

– a berendezésre felszerelt, hatóság által hitelesített adattáblával. ezen 

a következők szerepelnek: gyártó- és gyártmányazonosító, az edény 

műszaki paraméterei (nyomás, térfogat, hőmérséklet), valamint a hi-

telesítés időpontja fémbélyegzővel. 

13.3.2. Kezelés 

Az üzembentartó köteles kijelölni azt a személyt, aki 

– személyében felelős a berendezés üzeméért, 

– és egyben intézkedésre jogosult. 

Nevét és beosztását az üzemrész bejáratánál jól látható helyen ki kell füg-

geszteni. 

A kezelőszemélyzet szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, vagy a be-

tanítást igazoló iratokkal kell rendelkezzen. Képesítés nélkül nyomástartó 

edényt kezelni tilos. 

A berendezés mellett jól látható helyen Kezelési utasítást kell elhelyezni, 

amely tartalmazza az 

– üzem behelyezés 

– üzemeltetés 

– kezelés, karbantartás 

– leállítás (üzemzavar, sérülés, robbanás esetén) tudnivalóit. 
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13.4. Üzemeltetés 

A nyomástartó berendezéseket csak a közismert szakmai követelmények, 

a szabályzatok, a szabványok, használati engedélyben rögzített feltételek 

megtartása mellett szabad üzemeltetni. Az üzemeltetés kezdetét, időtar-

tamát és az üzemvitel valamennyi olyan adatát, amely a berendezés biz-

tonsága szempontjából lényeges, a kezelők nevét stb. az üzemi naplóban 

kell rögzíteni. 

Üzembevétel előtt ellenőrizni kell az üzemképességet. Ez különösen a 

rendszer tisztaságára, épségére, tömörségére, a szerelvények állapotára és 

állására, a műszerekre, a tüzelőberendezésekre, a tűztér és huzamok szel-

lőztetésére, az automatikára stb. terjedjen ki. A rendszert – ha szükséges – 

az előírt minőségű és hőmérsékletű töltettel a megfelelő szintig fel kell 

tölteni. 

Fűtésnél a begyújtási sorrendet a biztonsági követelményeknek – a keze-

lési utasításnak – megfelelően be kell tartani. A felfűtés és lehűtés olyan 

sebességgel és módszerrel végezhető, amely a szerkezeti anyagot meg 

nem engedhető hőfeszültség révén nem károsítja. Tűz- és robbanásveszé-

lyes, cseppfolyósított gáz tárolására szolgáló nyomástartó edényt bármi-

lyen módon fűteni, elpárologtatóként használni tilos! 

A nyomás növelése olyan módon történhet, hogy a szerkezeti elemeket 

túlterhelés vagy károsodás ne érje. A szerelvényeket mindig lassan, foko-

zatosan kell mozgatni, szabályozni. A nyomástartó berendezés lökésszerű 

terhelése tilos! 

Hirtelen folyadékszint-emelkedés vagy csökkenés esetén, vagy ha a szint 

nem látszik, a rendszert haladéktalanul biztonságos állapotba kell hozni. 

Ha szükséges, az üzemet le kell állítani. A berendezés üzemét azonnal le 

kell állítani a következő esetekben: 

– a biztonsági berendezések üzemképtelenek, 

– a nyomással terhelt részeknél túlhevülés, deformáció, repedés, vagy 

töltetkifúvás jelentkezik, 

– a tápberendezések szállítóképessége oly mértékben csökken, hogy a 

szükséges mennyiségű töltet biztonságosan már nem táplálható be, 

– a nyomás a beavatkozások ellenére az engedélyezési nyomás fölé 

emelkedik több mint 10%-kal, 
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– a folyadékszint a beavatkozások ellenére is gyorsan süllyed vagy 

emelkedik, 

– a folyadékszint-mutatók üzemképtelenné váltak, 

– a tűztérben vagy huzamokban robbanás következik be, 

– a tartószerkezeteknél rendellenesség mutatkozik, süllyedés követke-

zik be, 

– a tűztérben a láng ismételten kialszik a huzatszabályozás ellenére is, 

– a tüzelőberendezés vagy a tüzelőanyag-ellátó rendszer tömörtelenné 

válik, meghibásodik, 

– bármely más komoly üzemzavarnál, rendellenes üzemnél. 

Leállás után a rendellenesség okát, körülményeit haladéktalanul meg kell 

vizsgálni, a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Újra üzembe he-

lyezni csak ezek kiküszöbölése után szabad. Ha a berendezés környezeté-

ben tűz keletkezik, nyomását a környezeti nyomásra kell csökkenteni, a 

veszélyeztetett berendezést a hozzákapcsolt egyéb berendezésektől el kell 

szakaszolni és folyamatos hűtéséről gondoskodni kell. 

A szabadban elhelyezett berendezést, segédberendezéseket és tartozéko-

kat téli üzembe helyezés, az üzem és üzemszünet idején óvni kell a töltet 

vagy víznyomok megdermedése útján okozott sérülésektől. A befagyott, 

bedermedt töltet olvasztása esetén a készülékrészek, tartozékok és segéd-

berendezések melegítésekor nyílt lángot vagy a szerkezeti anyagot károsí-

tó más hőforrást alkalmazni nem szabad. 

A biztonságot veszélyeztető minden elváltozás, elhasználódás, meghibá-

sodás, rendkívüli üzemállapot, sérülés esetén a nyomástartó berendezést 

üzemeltetni nem szabad. A berendezés üzemeltetésének megszüntetése 

után gondoskodni kell arról, hogy a benne maradt töltet és 

lerakódás, illetőleg korrózió a nyomástartó edény anyagát ne károsítsa 

vagy biztonságát más módon ne veszélyeztesse. 

Ha az üzemelő berendezés vagy tartozéka meghibásodik, a nyomás csök-

kentésével, a betáplálás megszüntetésével, szükség esetén hűtéssel vagy 

inert (semleges) gáz bevezetésével kell a rendszert biztonságos állapotba 

helyezni. Megsérült tömítéssel a rendszert üzemeltetni nem szabad. 
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Karbantartás, tisztítás 

Az üzembentartó köteles tervszerű megelőző és folyamatos üzemi karban-

tartás útján gondoskodni arról, hogy a berendezés, a tartozékok, segédbe-

rendezések mindenkor a biztonsági követelményeknek megfelelő állapot-

ban legyenek. A karbantartás körébe tartozik a rendszeres, megfelelő tisz-

títás és a szerkezetek folyamatos ellenőrzése is. 

A berendezés és tartozékai, valamint azok környezete tisztántartásáról, a 

külső felületek szennyezésének eltávolításáról rendszeresen gondoskodni 

kell. A tisztítás művelet, az alkalmazott tisztítószerek a berendezést és tar-

tozékait nem károsíthatják. 

Szétszerelés előtt a berendezést a hozzákapcsolódó vezetékektől, beren-

dezésektől biztonságosan el kell zárni, ki kell szakaszolni úgy, hogy a be-

rendezésbe töltet ne kerülhessen. Meg kell győződni a megbontandó rend-

szer nyomásmentes és veszélyes töltettől mentes állapotáról. A berende-

zés belső terébe bármilyen célból beszállni csak a vonatkozó óvórendsza-

bály, illetőleg jogszabály előírásainak, rendelkezéseinek megtartása mel-

lett szabad (ld. alább). 

A tisztítást, karbantartást, mosást úgy kell végezni, hogy a nyomás alatti 

részek felületén sem mechanikus, sem korróziós ártalom ne keletkezzék. 

A tisztítás, illetőleg a különféle felületkezelések vegyi eljárással is végez-

hetők. A vegyi kezeléssel kapcsolatos eljárást, annak műszaki, biztonsági 

feltételeit a szabályzatok részletesen tartalmazzák. 

A karbantartás, tisztítás után a berendezést és szerkezeteit át kell vizsgál-

ni. Üzembe helyezni csak akkor lehet, ha a karbantartás, tisztítás után a 

berendezések állapota kifogástalan. 

13.5. Időszakos ellenőrzések 

(63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint) 

A hatóság köteles a berendezés gyártása, üzemeltetése, meghibásodása 

során hatósági helyszíni vizsgálatokat végezni (az utóbbi rendkívüli!). 

Ezek elvégezhetőségének összes személyi, tárgyi, munkavédelmi és mű-

szaki feltételeit a gyártónak ill. üzemeltetőnek kell biztosítani, egyben a 

vizsgálat elvégzését a hatóságtól kérnie. A vizsgálattokon a kérelmező fe-

lelős megbízottja végig jelen van. 

A legfontosabb és általában ismétlődő hatósági vizsgálatok: 
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13.5.1. Szerkezeti vizsgálat 

Célja: 

– a terv szerinti kivitel ellenőrzése (pl. csonkelrendezés, elhelyezés, 

stb.) 

– a geometria ellenőrzése (méret, alak, stb.) 

– a felületek ellenőrzése (repedések, korrózió, stb.) 

13.5.2. Nyomáspróba 

Célja: 

– a tömörség ellenőrzése a nyomásnak kitett részeken; 

– maradó alakváltozás be nem következésének ellenőrzése. 

A próbanyomás nagysága: 

ppróba 1 25 pmeg

Rm20

Rmt

  

 

ahol: 

ppróba – a próbanyomás, 

peng – az engedélyezési (méretezési) nyomás, 

Rm20 – a megengedett feszültség 20 °C-on, 

Rmt – a megengedett feszültség a tervezési hőmérsékleten. 

A nyomáspróba-közeg általában víz. A hatóság jóváhagyásával gáz-

nyomáspróba is végezhető, ha a berendezés szilárdsági vagy egyéb biz-

tonsági okokból (pl. kémiai reakció) vízzel nem tölthető fel, vagy vizet 

még nyomokban sem tartalmazhat. A próbanyomás időtartama legfeljebb 

5 perc. 

13.5.3. Biztonsági szelepek vizsgálata 

(63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint) 
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Célja: 

– az alkalmasság vizsgálata, 

– a működőképesség vizsgálata, 

– hitelesítés. 

Megfelelő eredmény esetén a hatóság az ellenőrzött és mért adatokat a Gép-

könyvbe bejegyzi, a biztonsági szelepet pedig lebélyegzéssel hitelesíti. 

13.6. Hatósági eljárási rend 

13.6.1. Engedélyeztetés 

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági ha-

tóságként látja el. 

Gyártásengedélyezés 

A gyártó kéri. Célja annak megállapítása, hogy a tervezett berendezés biz-

tonságtechnikai szempontból megfelel-e a vonatkozó szabványok, sza-

bályzatok előírásainak. Mellékletei: teljes tervdokumentáció (rajzok, szá-

mítások, műszaki leírás, kezelési utasítás). 

Biztonságtechnikai behozatali engedélyezés 

Az importőr kéri. Célja ua. mint fenn, de a honosítás érdekében. 

Felállítási engedélyezés 

Az üzembentartó kéri. 

Célja: annak elbírálása, hogy a berendezés elhelyezését, üzemeltetését, 

kezelését nem veszélyezteti valamilyen külső körülmény, vagy a berende-

zés nem veszélyezteti-e a környezetet. 

Előfeltétel: gyártási/biztonságtechnikai behozatali engedély. 

Használati engedélyezési eljárás 

Átalakítási engedélyezési eljárás 

Javítási engedélyezési eljárás 
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13.6.2. Vizsgálatok 

Ezeket is a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal műszaki biz-

tonsági hatóságként látja el. 

Gyártóműi 

Szerkezeti vizsgálat és nyomáspróba. 

Első üzembevétel előtti 

Az üzemeltető kéri. Célja a tömörség ellenőrzése és a nyomáshatárolók 

hitelesítése. 

Próbaüzemi 

Üzemeltető, vagy az általa felkért szakértő végzi. Célja az üzemi és biz-

tonságtechnikai automatika üzemi állapotra beállítása és a rendszer stabi-

litásának igazolása (legalább 24 órás üzemidő során). 

Biztonsági szelepek vizsgálata 

13.7. Javítás beszállással 

– A betáplálás lehetőségének teljesen biztos kizárása (szakaszolás 

megbontással, vakkarimával). 

– Az energiaellátás biztos kizárása (megbontás, reteszelés). 

– A töltet teljes eltávolítása. 

– Megfelelő tisztítás, hűtés. 

– Felügyelet biztosítása. 

– Javítási technológia megléte.  

– Egyéb: 

 Villamos kéziszerszámok, eszközök: törpefeszültség, kettős szi-

getelés. 

 Világítás: 24 V. 

 Hegesztőgép: egyenáramú. 
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14. Gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése 

14.1. Általános előírások 

A gázpalackot (a továbbiakban: palack) csak akkor szabad forgalmazni, 

ha 

–  a jogszabály szerinti érvényes használati engedélye van, 

– jelölései épek és egyértelműek, 

– nem sérült, 

– gáztömör, 

– szerelvényei hibátlanok, sértetlenek, 

– nincs rajta veszélyt okozó szennyeződés. 

A palackot sérültnek kell tekinteni, ha 

– legalább 1 m magasságból kemény talajra (kő, beton, aszfalt stb.) 

esett, 

– égésnyomok látszanak rajta, 

– éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van, 

– a szállítójárművet közlekedési baleset érte, átalakítás nyomai észlel-

hetők, 

Az üzemeltetés (pl. szállítás, felhasználás) során keletkezett sérülésről az 

illetékes öltővállalatot (cseretelepet) tájékoztatni kell, A palackot (az üres 

palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőken-

gyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart 

záróanyával kell tárolni és szállítani azokat a menetes csatlakozású palac-

kokat, amelyek töltete mérgező, maró, tűz- és robbanásveszélyes. 

Kivételt képeznek a csatlakozószerelvényekkel felszerelt palackok. A pa-

lackkötegeket lezárt szerelvényekkel és felcsavart záróanyával kell tárolni 

és szállítani. Nem vonatkozik ez az előírás a korábban nem töltött vagy 

veszélytelenített palackokra. 

Csak a töltővállalatnak szabad: 

– nehezen nyitható, korrodált szelepű palackot nyomásmentesíteni, 

– a palackszelepet cserélni, javítani, 
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– a palackokat veszélyteleníteni, 

– a gázokat egyik palackból a másik palackba áttölteni. 

A töltött palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell 

védeni, hogy hőmérséklete legfeljebb 323 K (50 °C) legyen. 

A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell. 

Befagyott szelepű vagy lefagyott palackot csak legfeljebb 313 K (40 °C) 

hőmérsékletű vízzel szabad melegíteni. 

A palackokat, különös tekintettel az oxigénpalackra, nem szabad zsíros 

vagy olajos kézzel, illetve ezekkel szennyezett ruhában kezelni, és zsíros 

vagy olajos ruhával tisztítani. 

A palackok üzemeltetése az élet-, a vagyon- és a környezetbiztonságot ne 

veszélyeztesse. 

A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell, kivéve, ha a 

palackok egymás mellett nagyobb csoportokban kerülnek felállításra. 

A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén elő-

ször az éghető gázt, majd a többi veszélyeztetett palack szelepét haladék-

talanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni. 

Tűz esetén a palackokat a tűzből, illetve a tűzzel veszélyeztetett területről 

el kell távolítani. 

Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedé-

sét védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni. 

Palacktűz és -robbanás esetén az üzemeltető a következő szervezeteket 

köteles értesíteni: 

– a tűzoltóságot, 

– a területi Műszaki Biztonsági Felügyeletet, 

– a területi Munkavédelmi Felügyeletet, 

– bányászati tevékenység esetén a területileg illetékes Bányakapitány-

ságot és 

– a töltővállalatot. 
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Jelentős anyagi kár és/vagy személyi sérülés, haláleset esetén értesíteni 

kell: 

– a mentőszolgálatot és 

– a rendőrkapitányságot. 

– A tűzoltóság megérkezésekor tájékoztatást kell adni a palackok je-

lenlétéről, azok darabszámáról, fajtájáról és elhelyezkedésükről. 

– A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat köz-

ben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni. 

Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell készí-

teni. 

Az üzemeltető a sérült palackokat a töltővállalatnál vagy annak cseretele-

pén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyező-

en köteles leadni. 

14.2. Palackok tárolása, raktározása, szállítása 

Általános előírások (részletesen a 2/2002 (I.23 ) BM rendelet szerint). 

Palackokat nem szabad tárolni: 

– nehezen megközelíthető, a személyi közlekedést és a mentést akadá-

lyozó helyeken, továbbá talajszint alatti helyiségekben, lépcsőkön, 

lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, vagy 

azok közvetlen környezetében, 

– garázsokban. 

A palacktárolók környezetében segélykérő berendezés legyen. 

A palacktárolókban tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani a vonat-

kozó szabályzat szerint. 

Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtó-

források. 

A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. 

A különféle gázokat tartalmazó palackokat, valamint a töltött és üres pa-

lackokat egymástól elkülönítve kell tárolni. 
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Szabad- és zárt téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében do-

hányozni és nyílt lángot használni nem szabad. 

A palacktárolókat veszélyt jelzőtáblákkal (a tűzvédelmi jelzőtáblákra vo-

natkozó műszaki követelmények szerint) kell ellátni, amelyek utaljanak a 

tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre. 

A palacktárolók illetéktelen behatolás ellen védettek legyenek. 

Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló 

helyzetben szabad készenlétben tartani vagy tárolni. 

A gázok felhasználásának a helyén csak a napi munkához szükséges gáz-

mennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni. 

Tárolás zárt térben 

A különböző gázokkal töltött palackokat a következő korlátozásokkal 

szabad együtt tárolni: 

– tároló hordó mellett a semleges gázokat tartalmazó palackokat tet-

szőleges mennyiségben; 

– az éghető és semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőleges 

mennyiségben; 

– az égést tápláló és a semleges gázokat tartalmazó palackok tetszőle-

ges mennyiségben; 

– a fenti bekezdésekben előírtakon kívül mérgező gázzal töltötten to-

vábbi 15 db palack vagy 1 db tároló hordó. 

A palackcsoportok között legalább 2 m távolság legyen. 

Azok a tárolók, amelyekben éghető, vagy mérgező gázok palackjait tárol-

ják könnyen elhagyhatók legyenek 

Tárolás szabad téren 

A veszélyességi övezet nem nyúlhat át szomszédos telekre, és azt legfel-

jebb két oldalon legalább 2 m magas, nem éghető anyagból készült nyílás 

nélküli védőfal határolhat. Ez az egyik oldalon nyílásmentes épületfal is 

lehet. 
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Töltött palackok és hordók szabadtéri tárolásakor a biztonsági távolság 

legalább 5 m legyen. A biztonsági távolságot legalább 2 m magas, nem 

éghető anyagból készült védőfallal lehet csökkenteni. 

A szabadtéri tárolók biztonsági távolságai a 2/2002 BM. Rendelet szerint. 

14.3. Szállítás 

Kézi erővel egy személy 1 db, legfeljebb 20 l űrtartalmú palackot szállít-

hat. 

Palackot egyenetlen talajon vagy szintkülönbség esetén az arra kialakított 

eszközben, legalább két személynek szabad szállítania. 

Kézikocsin való szállításkor a palackot legurulás ellen rögzíteni kell. A 

palackokat csak kézikocsin szabad szállítani. A palackot talpgyűrűjén, il-

letve homorú fenekén szabad gurítani. 

A palackok szállításakor figyelembe kell venni a veszélyes anyagok szál-

lítására vonatkozó előírásokat. 

Tömegközlekedési eszközön palackot szállítani nem szabad. 

Palackot szállító járművet közterületen felügyelet nélkül hagyni nem sza-

bad. 

Az 24. ábra különböző mennyiségű palack tehergépkocsi platóján történő 

szabályos elhelyezését és rögzítését szemlélteti. 
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24. ábra. Gázpalackok közúti szállítása 

14.4. Palackok kezelése 

A palackok kezelésével csak olyan személyt szabad megbízni, aki a vo-

natkozó jogszabály alapján a szükséges műszaki követelmények szerinti 

ismereteket elsajátította. 

A palackok használatakor a csatlakozások gáztömörek legyenek. 

Egyik palackból a másik palackba való átáramlást vagy idegen anyag be-

jutását meg kell akadályozni. 

Palackok ürítéséhez sűrített gázt felhasználni nem szabad. 

Cseppfolyósított gázok elvételekor a palack - ellenőrzött körülmények 

között - 50 °C  hőmérsékletig melegíthető. A hőhordozó hőmérsékletét 

figyelni kell. 
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Csak azonos töltési nyomású palackokat szabad összekapcsolni, vagy kö-

zös gyűjtővezetékre kötni. 

Veszélyes gázkeveréket képező gázok palackjait nem szabad közös gyűj-

tővezetékre kötni. 

A tűzveszélyes, maró és mérgező gázokat tartalmazó palackokat olyan te-

rületeken, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetők, csak állandó 

felügyelet mellett szabad használni. 

Maró, mérgező. és tűzveszélyes gázokat tartalmazó palackok kezelésének 

követelményei a töltővállalat előírásai szerint. 

Csak a töltővállalatnál palackozott vagy gázkeverőben a helyszínen előál-

lított gázkeveréket szabad használni. 

14.5. Megjelölés 

A gázpalackokat az egyértelmű megkülönböztethetőség érdekében jól lát-

ható módon színjelöléssel kell ellátni (8. táblázat). 

8. táblázat. Gázpalackok színjelölése 

Gázfajta Szín 

Acetilén (disszugáz) sárga 

Minden egyéb éghető gáz vörös 

Oxigén kék 

Nitrogén zöld 

Minden egyéb nem éghető gáz szürke 

Sűrített levegő lila 

Maró vagy mérgező gáz barna 
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15. Anyagmozgatás 

A logisztika és ezen belül az anyagmozgatás a nemzetgazdaság vala-

mennyi területén szinte a legnagyobb  mértékben előforduló technológia. 

Jelentőségét nem csak volumene, hanem hihetetlen bonyolultsága és sok-

rétűsége jelenti. Ez sokszorosan megnöveli az anyagmozgatással kapcso-

latos munkavédelmi követelmény-rendszerrel szemben támasztott elvárá-

sokat.  

Technológiai oldalról alapvetően kétféle módszert különböztetünk meg: 

külső energia bevitele nélkülieket, amelyek a következők: 

– a segédeszköz használata nélküli és az egyszerű segédeszközöket 

alkalmazó kézi módszerek, valamint 

– a gravitációs anyagmozgató berendezésekkel végzett tevékenységek, 

gépi anyagmozgatási módszereket, amelyek fő területei a 

– teheremelés, 

– szállítás, 

– rakodás, valamint ezek kombinációi. 

Nem tekintjük külön anyagmozgatási technológiának azokat a művelete-

ket, amelyek a termelési alaptechnológia részét képezik. 

15.1. Kézi anyagmozgatás 

15.1.1. Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás 

Veszélyforrások: 

– a teher túl nagy, vagy nehéz; 

– a terhet nehéz megfogni ill. megtartani; 

– instabil, vagy tartalma elmozdulhat; 

– olyan módon van elhelyezve, hogy tartása ill. mozgatása csak a 

törzstől bizonyos távolságra vagy a törzs elforgatásával, hajlításával 

lehetséges; 

– körvonala, vagy halmazállapota miatt ütődésnél sérülést okozhat; 
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– nincs elég hely (főként függőleges irányban) a teher mozgatására; 

– a teher nem emelhető biztonságos, vagy a munkavállaló alkalmas 

testhelyzetében; 

– a terhet változó szinteken kell mozgatni; 

– a padlózat labilis, egyenetlen, csúszik, vagy a láb szilárdan nem tá-

masztható meg; 

– a hőmérséklet, a páratartalom, vagy a szellőzés nem megfelelő. 

A biztonságos munkavégzés feltételei: 

– a nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú 

felemelkedéssel szabad megemelni. 

– a megemelés előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhe-

lyezni. 

– a terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva 

kell megfogni. 

– ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legköze-

lebb legyen a testhez. 

– nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon, 

vagy a háton kell szállítani. 

– a teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez. 

– a hosszú tárgyak (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton történő szál-

lítása estén ügyelni kell arra, hogy a tárgy első vége legalább 2 m-rel 

a padló felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villa-

mos vezetékhez. 

– a teher letevése előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az adott 

helyre biztonságosan letehető-e, nem fog-e felbillenni, leesni vagy 

felborulni. 

– az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre előzetesen 

alátéteket helyezni. 
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9. táblázat. A dolgozók terhelhetősége 

 

 

A különböző korú és nemű munkavállalókra vonatkozó megengedett leg-

nagyobb terheléseket a 9. táblázat tartalmazza. 

15.1.2. Egyszerű segédeszközökkel végzett kézi anyagmozgatás 

 

Segédeszközök: 

– lapát, 

– fogószerkezetek, 

– kézi tapadókorongok, 

– görgők, 

– emelőrudak, 

– korcsolyák, 

– kenderkötelek, 

– kézi horgok, 

– létra 

Általános követelmények: 

Kialakításuknál fontos szempont, hogy 

tömegük kicsi legyen, használatuk ne 

fárassza ki a dolgozót. 

A kézsérülések elkerülése érdekében 

fontos a fogantyúk, nyelek megfelelő 

megmunkálása, szilárdsága, műszaki 

állapota. 

Sérült hiányos, törött, nem megfelelő 

eszközt használni tilos. 

Veszélyek: 

Ha a teher jellemzőinek bármelyike a 

megengedett vagy a kezelhető méretet 
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meghaladja, a teher lezuhanhat. 

A baleset gyakran a dolgozó elcsúszá-

sa, megbotlása miatt következik be. 

A fogantyúkkal ellátott segédeszkö-

zöknél gyakori a kézsérülés. 

A teher nem megfelelő megfogása a 

segédeszközzel is a teher leeséséhez 

vezethet. 

Emelőeszközök: 

– fogasrudas emelő, 

– csavarorsós emelő, 

– kötélcsigasor, 

– kézi hajtású csörlő. 

Az emelők mindegyikére vonatko-

zik, hogy: 

– az emelés megkezdése előtt meg-

felelő szilárd talajra vagy alátétre 

kell helyezni, hogy emelés köz-

ben ne mozdulhasson el; 

– a forgatható fejet kell a teher alá 

helyezni; 

– emelés közben a megemelt teher 

alá lépni, alatta tartózkodni tilos; 

– a teher leengedését lassú ütem-

ben, az alátámasztás fokozatos 

eltávolításával kell végezni; 

– tilos megemelt tárgyon munkát 

végezni. 

A csigasorok és csörlők 

– fokozottan balesetveszélyes eme-

lőeszközök. Ezek biztonságos te-

lepítésére és üzemeltetésére kü-

lön szabványokban rögzített elő-

írások vonatkoznak.  
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Kézi szállítóeszközök: 

– egykerekű talicskák, 

– kétkerekű talicskák, 

– kézi targoncák, 

– kézikocsik, 

– kézi emelővillás tar-

gonca. 

Biztonsági szempontok: 

Az erőkifejtés csökkentése érdekében 

kis önsúlyúakat célszerű alkalmazni; 

A menetellenállás nagy átmérőjű, gör-

dülő csapágyazású kerekek alkalmazá-

sával csökkenthető; 

A toló-fogantyúkat célszerű védőken-

gyellel ellátni; 

Ügyelni kell az útvonal biztonságos 

kialakítására (csúszásveszély); 

Ügyelni kell a kézi irányításnál a 

nyomvonal tartásra; 

Szintkülönbség leküzdésénél ügyelni 

kell a meredekségre; 

Meg kell akadályozni az eszköz aka-

ratlan előre, vagy hátrafelé való el-

mozdulását. 
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15.1.3. Gravitációs anyagmozgatás 

Eszközei: 

– surrantók (ömlesztett anyagok mozgatásához), 

– csúszdák (egyenes és csigavonalú; darabáru mozgatáshoz), 

– gravitációs görgős-pályák (sík felfekvésű darabáruk mozgatásához). 

Veszélyforrások: 

– anyag feltorlódás, 

– túl kis lejtőszög (nem indul el az anyag), 

– túl nagy lejtőszög (az anyag felgyorsul), 

– az ömlesztett anyag betapad, 

– csigacsúszdából az anyag kirepül, 

– iránytörésnél az anyag fennakad, stb. 

Biztonságos kialakítás és üzemeltetés: 

– a csúszdák és pályák végén gondoskodni kell az anyag lefékeződé-

séről és biztonságos megállításáról (pályavég emelkedő, ütköző al-

kalmazása); 

– csigacsúszdáknál oldalterelőket kell alkalmazni, lassításra vízszintes 

szakaszokat kell beiktatni; 

– beragadás, elakadás esetén feltorlódott anyagok és tárgyak eltávolí-

tását felülről kell kezdeni; 

– födémáttöréses helyeket el kell keríteni; 

– egyéni védőeszközök használata (kesztyű, porvédő maszk, stb.) a 

körülményeknek megfelelően szükséges; 

– a görgők zárt csapágyazású, utánkenést nem igénylő kivitelűek le-

gyenek; 

– az íves szakaszok szélesebbek legyenek az egyeneseknél; 

– a darabárut mozgató pályákon a tárgyak mindig legalább két görgőn 

támaszkodjanak fel; 

– 1,6 m-nél nagyobb szállítási magasság esetén védőkorlátot kell al-

kalmazni; 
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– a feladási és levételi helyen dolgozó személyek között kommuniká-

ciós lehetőséget kell biztosítani (oda-vissza jelző berendezés, csen-

gő, stb.); 

– a berendezés rendszeres ellenőrzése és karbantartása céljából arra 

alkalmas és betanított személyt kell kijelölni. 

15.2. Gépi anyagmozgatás 

A gépi anyagmozgatás technológiák alapján történő csoportosításán kívül 

számos egyéb szempont szerint is létrehozhatunk kategóriákat. Ilyenek 

például a  

– telepítés módja szerint: fixen telepített, vagy mobil gépek, ezen belül 

a mobil gépek lehetnek kötött pályán, vagy szabadon közlekedők; 

– üzemmód szerint: folyamatos- , vagy szakaszos (ciklikus) üzeműek; 

– meghajtó erőforrás szerint: villamos-, vagy belsőégésű motoros haj-

tásúak. 

– a konkrét gépi berendezés-csoportok szerint. 

A továbbiakban ez utóbbiak szerint tárgyaljuk a gépi anyagmozgatás  

munkavédelmi kérdéseit. Ebben a tárgyalásmódban a csoportosítás a kö-

vetkező: 

– emelőgépek; 

– szállítógépek (szállítószalagok, hajtott görgősorok, elevátorok, 

függőkonvejorok, szállítócsigák, vibrációs szállítóberendezések, 

áramló közeggel szállító berendezések, stb.); 

– rakodógépek (szakaszos- és ciklikus üzeműek); 

– targoncák (emelő- és szállító targoncák). 

A fentiekből kitűnik, hogy a gépi anyagmozgatás berendezéseinek igen 

széles a skálája, így lehetetlen részletesen foglalkozni mindegyikükkel. 

Ezért a legjellemzőbb gépcsoportokat kiválasztva, azokra vonatkozóan 

próbáljuk meg összefoglalni a legfontosabb munkavédelmi szempontokat. 

15.2.1. Daruk 

Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat fogalom-meghatározása szerint a da-

ru olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével 
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rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas. A futómacska a teher síkbeli 

mozgatását végzi. 

A daruk két alapvető konstrukciós kialakításúak lehetnek. 

Híd-típusú daruk (híddaruk, és bakdaruk), amelyek kötött, vízszintes da-

rupályán haladhatnak és a terhet a daru-hídon keresztirányban mozgó 

úgynevezett futómacska továbbítja. A teheremelőmű (emelő csörlő) a fu-

tómacskán helyezkedik el. A teher emelését végző kötélzet csigasorral 

egybeépített horogszerkezet, vagy egyéb teherfelvevő szerkezet segítsé-

gével kapcsolódik a teherhez. 

 

    

Híddaru                     Bakdaru 

   

Autódaru               Toronydaru 

25. ábra. Jellegzetes darukonstrukciók 

Forgódaruk (autódaruk, kikötői portáldaruk, építési toronydaruk, stb.), 

amelyek lehetnek helyhez kötött, vagy mozgó kivitelűek. Ez utóbbiak da-

rupályán, vagy szabad útvonalon haladhatnak. Meg kell azonban jegyez-
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ni, hogy mobildarukkal teheremelési műveletet csak fixen letalpalt álla-

potban szabad végezni, ellentétben a sínpályán üzemelő darukkal. 

A forgódaruk felépítményének – az alvázhoz képest – elfordulási lehető-

sége van. A felépítmény sokféle lehet, de minden esetben tartozik hozzá 

gémszerkezet, amelynek segítségével a teher kinyúlása változtatható. Az 

autódaruk közúton is közlekedhetnek. A daruk néhány jellegzetes konst-

rukciójának vázlatát a 25. ábra szemlélteti, a daruk csoportosítását pedig a 

10. táblázat foglalja össze. 

A már említett főmozgások mindegyikéhez külön hajtóegységre van 

szükség (teheremelőmű, haladómű, futómacska-mozgatómű, forgatómű, 

gémbillentőmű, teleszkópgém-kitolómű). 

10. táblázat. Daruk csoportosítása 

 

A helyhezkötött, vagy sínpályán üzemelő daruk általában villamos moto-

rokkal és vezérléssel működnek, míg a mobildaruk hidrosztatikus hajtás-

rendszerűek és dízelmotoros erőforrással rendelkeznek. 

E kissé hosszabb bevezetőre azért van szükség, hogy érzékeltessük, mi-

lyen bonyolult géprendszerekről van szó. Ennek megfelelően igen sok 

szabályzat, előírás és szabvány vonatkozik rájuk. 

A daruk alapparaméterei a következők: 

– névleges teherbírás, legnagyobb teherbírás, 

– maximális teheremelési magasság, 

– forgódaruk teherbírási- és kiszolgálható térbeli tartománya, 

– a főmozgások sebességei, teljesítményigényei. 

A daruk azonos funkciójú szerkezeti egységekből épülnek fel: 

– mozgatóművek, 
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– acélszerkezet, 

– elektromos berendezés, 

– teherfelvevő eszközök, 

– darupálya. 

A darukra vonatkozó legfontosabb biztonsági előírások 

A tervezés és létesítés biztonságtechnikai követelményei 

– Fő műszaki jellemzői a vonatkozó műszaki szabványoknak megfele-

lők legyenek. 

– A daru teherviselő szerkezetei közül a daruhíd, az oszlop, a gém, a 

konzol és az alváz (forgó), a macskaváz főtartója, a kerékszekrény, a 

tengely, a csap és a horoghíd szavatolt minőségű anyagból készül-

jön. 

– A darun fel kell tüntetni a teherbírást és el kell helyezni az üzemelte-

tési szintről jól látható feliratot vagy táblát: „Függő teher alatt tar-

tózkodni életveszélyes és tilos!”. 

– A daru hajtás elemeinek szilárdságát számítással, vagy vizsgálatok-

kal kell igazolni. 

– A tartószerkezetet be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe. 

– Az emelőgép vagy a fő hajtóegység energiaellátásának megszűnése 

esetén valamennyi bekapcsolt hajtás önműködően álljon meg akkor 

is, ha a vezérlőelemek nincsenek null helyzetben. 

Daruk elemei 

A daru acélszerkezete: az MSZ 9749-2009 szabvány szerint kell mére-

tezni, mindaddig míg az Eurokód alapú méretezési szabvány meg nem je-

lenik. Ez tartalmazza az acélszerkezet üzemi csoportba való sorolását, a 

terhek és erőhatások számításának módját, az anyagok megválasztásának 

szempontjait és a megengedhető feszültségeket, az általános méretezési 

előírásokat, a részletes méretezési előírásokat és a szerkezeti elemek elő-

írásait. 

Kötélzet: A kötelet feltétlenül ki kell cserélni, ha 

– megtört, vagy egyéb szokatlan alakváltozást mutat, 
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– ha átmérője a névleges átmérő 10%-ánál nagyobb mértékben csök-

kent (kopott), 

– erősen korrodálódott, 

– a kötél felületéből a megengedettnél több a kibújt elemiszálak szá-

ma. 

A fentiek érvényesek a sodronykötélből készült teherfelvevő függeszté-

kekre is. 

Villamos berendezések 

Az MSZ 4850 Daruk villamos berendezéseinek általános műszaki köve-

telményei és vizsgálata szabvány tartalmazza a legfontosabb előírásokat. 

Ezen felül alkalmazni kell az általános jellegű előírásokat is, mint az MSZ 

2364 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültsé-

gű villamos berendezések számára, az MSZ 1585:2009 Villamos beren-

dezések üzemeltetése című szabványt. és az MSZ EN 60204-32:2000 Gé-

pi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 32. rész: Emelő-

gépek követelményei című szabványokat. 

A daruk biztonsági berendezései 

Fékek 

A gépi hajtású emelő- és gémbillentő-műnek önműködő, zárt rendszerű 

fékszerkezettel kell rendelkeznie (energia kikapcsolás, vagy kimaradás 

esetén önműködően záródjon). 

Ha a fék a motor és a hajtómű között van, akkor a fék a hajtómű tengelyé-

re hasson. 

Az emelőmű fékjét úgy kell méretezni, hogy az bármilyen üzemi körül-

mények között biztonságosan lefékezzen és megtartsa a terhet. 

Veszélyes üzemben működtetetett daruk emelőművének két fékkel kell 

rendelkeznie. 

A gépi hajtású haladóműnek fékkel kell rendelkeznie, ha az emelőgép, da-

ru: szabadtéri, zárttéri, talajszint feletti pályán, vagy padlószinti pályán, 

távvezérlésű, lejtős pályájú. Ez a fék – autódaru, gumikerekes, lánctalpas 

és járműdaru kivételével – önműködő zárt rendszerű legyen. 
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Gépi hajtású forgatóművet ugyancsak fel kell szerelni fékkel. Üzemen kí-

vüli esetben a féket nyitott állapotban kell hagyni, hogy a daru gémje be 

tudjon állni szélirányba. 

A fékrugó nyomórugó legyen. 

Üzemi mozgáshatárolók 

A darun legyenek véghelyzet-kapcsolók, mozgáshatárolók, hidraulikus 

vagy pneumatikus szelepek. 

A véghelyzet-kapcsolót mechanikus kényszerkapcsolat működtesse és 

kényszer kikapcsolású legyen. Működése után legyen lehetőség az ellen-

tétes irányú vezérelt mozgásra. 

Túlterhelés-gátló  

A gémes darura és a konzolos bakdarura, ha a konzolján futómacska mo-

zog, túlterhelés gátlót kell szerelni a 7.5.4. pontban leírt feltételeknek 

megfelelően, amely a daru teherbírásának túllépésekor kikapcsolja az ösz-

szes üzemi mozgást, kivéve a tehersüllyesztést és a felborító nyomatékot 

csökkentő mozgásokat. (Forgódaruk esetén ugyanis az emelhető teher – 

stabilitási követelmények miatt – a kinyúlás függvényében változik.) 

Egyéb biztonsági berendezések 

Ha a daru kinyúlásának változásával változik teherbírása is, a teherbírás 

mutató a tényleges kinyúlásnak megfelelő teherbírást mutassa. A mutató, 

vagy a kijelző legyen jól látható a vezetőhelyről. 

A szabadtéri darura szélnyomás-mérőt kell szerelni, ha a szélterhelés ve-

szélyhelyzetet idézhet elő. 

A daru sínpályájának végein ütközőbakokat kell elhelyezni, amelyek 

megakadályozzák, hogy a daru lefusson a pályáról. 

A távvezérelhető vagy a fülkéből vezérelt darukat a vezérlőhelyről mű-

ködtethető figyelmeztető hangjelző berendezéssel kell ellátni. 

A szabadtéren üzemeltetett darukat sínfogóval kell ellátni. 

A daruk állékonysága 

A daru felborulása az okozott nagy anyagi káron felül fokozottan baleset-

veszélyes is, mert a darukezelő és a daru környezetében tartózkodó sze-

mélyek veszélybe kerülhetnek. 
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Azokon a magas építésű darukon, ahol az állékonyságot túlterhelés esetén 

veszély fenyegeti, túlterhelés-gátlóval vagy nyomaték-határolóval véde-

keznek a felborulás ellen. 

Szabadban működő daruk esetében ki kell mutatni a megszaladással 

szembeni biztonságot: az üzem közben megengedett erejű szél nem tol-

hatja el a darut a pályán, a rögzítő féket és a motort ennek megfelelően 

kell méretezni. 

A daruk dokumentációja 

Emelőgép napló 

Az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat (pl. a műszakon-

kénti vizsgálatok és az üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket) tar-

talmazza. 

Darukönyv 

A biztonságos üzemeltetéshez szükséges, valamint a főbb karbantartási 

műveletekkel kapcsolatos adatokat és feljegyzéseket tartalmazza. 

Daruk üzembe helyezése 

Valamennyi veszélyes, így az anyagmozgatás területén üzemeltetett mun-

kaeszközt is (darut is) használatba vétel előtt üzembe kell helyezni. 

Az üzembe helyezés több részből tevődik össze, először  le kell ellenőriz-

ni, hogy a daru rendelkezik-e a műszaki megfelelőségi nyilatkozattal, 

vagy tanúsítással [16/2008 (VIII. 30)] NFGM rendelet), az előírt haszná-

lati információkkal, az MSZ 9762-1 szerinti alkalmassági vizsgálat meg-

felelő eredményével, valamint az üzemeltetéshez szükséges dokumentu-

mokkal (emelőgépnapló, darukönyv, darugépkönyv, stb.)., majd ezt köve-

ti a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés. 

Munkavédelmi vizsgálat 

A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele az üzembe helyezést megelő-

ző, az emelőgép telepítésével, összeépítésével kapcsolatos munkavédelmi 

szempontú előzetes vizsgálat megfelelő eredménye. Ez a vizsgálat mun-

kabiztonsági szaktevékenységnek minősül. 



15. ANYAGMOZGATÁS                                                                271 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

Az előzetes vizsgálat megfelelősége megállapításának, valamint a doku-

mentációk birtokában az üzemeltető írásban rendeli el a veszélyes mun-

kaeszköz munkavédelmi szempontú üzemeltetését. 

Időszakos vizsgálatok 

Az anyagmozgatás gépeit meghatározott időközönként a műszaki állapot 

ellenőrzése céljából rendszeresen felül kell vizsgálni. E vizsgálatok közé 

tartoznak a következők: 

Szerkezeti vizsgálat 

Ellenőrizni kell, hogy a gép szerkezeti elemein nincs-e sérülés, kopás, 

maradó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl. csavar-, vagy ékkötés 

lazulás, repedés, törés). 

Terhelés nélkül kell végezni. Ennek során az összes mozgatóművet moz-

gásba kell hozni a dokumentációkban megengedett összes mozgáskombi-

nációk és mozgástartomány figyelembe vételével, a véghelyzet-kapcsolók 

működtetéséig. 

Fővizsgálat 

Fővizsgálat során vizsgálni kell mindazokat, melyeket a szerkezeti vizs-

gálat esetében, de ezen kívül ki kell térni az alábbiak vizsgálatára: 

– Az emelőgép és környezete kapcsolatának biztonságos volta. 

– Az emelőgép szabályszerű üzemeltetésének vizsgálata. 

– A fő műszaki jellemzők megegyeznek-e a gépkönyvi adatokkal. 

– Az emelőgép előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentá-

ciója megvan-e. 

 

Üzemi terheléses vizsgálat  

Időszakos biztonsági felülvizsgálat  

Műszakos vizsgálat  
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15.2.2. Teherfelvevő szerkezetek 

A teherfelvevő eszközök a teher rögzítésének módja szerint lehetnek 

alakzárók, vagy erőzárók (utóbbiak súrlódó erő, mágneses erő, vagy vá-

kuum segítségével fogják meg a terhet). 

Biztonságtechnikai követelmény: a teher a megfogásból ne csússzon ki, 

ne billenjen le a daruval való mozgatás közben. A teherfelvevő eszköz jel-

lemzői: teherbírás, a teher egyéb adatai (méret, alak). Lehet a daru szerves 

része, vagy cserélhető. 

Teherfelvevő szerkezetek fajtái 

Kötöző kötél: Acélsodrony, növényi rost, vagy műszál kötélből, esetleg 

műszál hevederből készül. A zárt hurok többféleképpen használható a te-

her felkötésére. Kerülni kell az olyan megoldásokat, amelyeknél a kötél 

éles sarkon, vagy kis sugáron törik meg, mert az ilyen módon sérült köte-

let nem szabad a továbbiakban felhasználni. Ezért célszerű az élvédők 

használata. 

Két-, vagy négyágú függeszték: Kialakítása szabványos. Teherbírása 

fűgg a függesztékágak által bezárt szögtől. Acélsodrony kötélből, 

szemesláncból készítik, végszemekkel, ill. horgokkal. Teherrel való kap-

csolatuk csaknem mindig alakzáró. 

Emelőgerendák: Nagy kiterjedésű terhek emeléséhez, vagy két daruval 

végzett közös emeléshez használják. Célszerű úgy elkészíteni, hogy a te-

herfelfüggesztés távolsága állítható legyen. Előnyük, hogy megóvják az 

emelt tárgyakat a nemkívánatos igénybevételektől, illetve lehetővé teszik 

az aszimmetrikus tömegeloszlású terhek megfelelő pozíciójának megtar-

tását. 

Lemez- és karos fogók: Azonos, vagy közel azonos terhekhez fogót 

használnak. A fogók erőzárók, súrlódási erővel működnek. A lemezfogó 

az álló helyzetben lévő lemezt fogja meg egy excentrikus lengőpofa és az 

álló pofa között. Egyszerre kettőt kell használni, mert egyébként a lemez 

kifordulhat a fogóból, ha nem súlypontja fölött rögzítik. A karos fogókat 

téglatest, hengeres test megfogásához lehet alkalmazni. Megfelelő geo-

metriai kialakítás esetén a fogók önzáróak. 

Emelőmágnesek: Ferromágneses anyagokhoz használhatók. A teherbírá-

suk függ a teher alakjától: ha a lemezből felemelt mennyiséget 100%-nak 
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tekintjük, gömb alakú tárgyakból 30%-nyit, acélforgácsból 3%-nyit tud 

felemelni. A darut célszerű túlterhelés-gátlóval védeni. A mágnesről a da-

ru haladása közben acéldarabok eshetnek le, ezért a daruzott térben sze-

mélyek és értékes berendezések nem lehetnek.  

Konténermegfogó keretek: Sok változatuk használatos a kézi működte-

tésűtől az automatizáltig. Van teleszkópos kivitelű, melyet változó hosz-

szúságú konténerek esetén lehet használni és felszerelhetnek tömegkö-

zéppont kiegyenlítőt a konténermegfogó keretre. A konténer megfogása a 

4 sarokelemnél történik, ovális lyukon keresztül behelyezett, majd derék-

szögben elfordított kulcsokkal. A távműködtetésű konténermegfogót ér-

zékelőkkel szerelik fel: ha nem mind a 4 kulcs rögzít, az emelés nem in-

dítható el. 

Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek: 

Fenékürítésű edény: A tölcsérszerűen összeszűkülő edény kifolyásnyílá-

sát egy kúp zárja le. Amíg a vonórúd a daruhorgon függ, az edény zárva 

marad. Az edény tartalma akkor ürül ki, ha támaszra ültetjük, és a kúpot 

tovább süllyesztjük. A dolgozókat az ürítés helyétől távol kell tartani (el-

kerítéssel, táblával). 

Markoló: A kétköteles (és két emelődobbal működtetett) markoló az öm-

lesztett anyagot fel tudja venni és ki tudja üríteni. A hidraulikus markoló 

is hasonlóan működik, de a markoló nyitását és zárását hidraulikus mun-

kahenger végzi. Ha a hidraulikus tápegység a darun van, hosszú, tömlő-

dobról lecsévélt tömlővel juttatják el az olajat a markoló munkahengeré-

hez. A markolók edényének alakja, a markoló által kifejtett záró erő 

nagysága függ a mozgatott anyagtól. Ezért mindig a szállított anyagnak 

megfelelő markolót kell a darura felszerelni. A markolóból a daru mozgá-

sa közben az anyag szóródhat, ezért a markoló (mint minden más függő 

teher) alatt tartózkodni tilos. 

A (26. ábra) három jellegzetes teherfelvevő szerkezetet mutat be. 
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4 ágú függeszték 

 

Emelőgerenda 

 

Kétköteles markoló munkaciklusa 

26. ábra. Teherfelvevő szerkezetek 

 

15.2.3. Szakaszos üzemű rakodógépek 

Fajtái: 

– homlokrakodó (merev-, vagy csuklóalvázas), 

– fej feletti rakodó, 

– forgórakodó, 

– lapátos tológépek, 

Valamilyen, általában sínpályához nem kötött szállítóeszköz van ellátva 

az anyag felvételére, ürítésére alkalmas szerkezettel. A 27. ábra egy gu-

mikerekes homlokrakodót szemléltet. 
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27. ábra. Homlokrakodó 

Üzemeltetéssel kapcsolatos veszélyforrások: 

– a kezelőnek nincs jogosítványa az adott géptípusra; 

– illetéktelen használat; 

– fagyott talaj nehézségei (az átmeneti időszak a legveszélyesebb); 

– kilátás a fülkéből nem biztosított minden irányban; 

– rakodógép kapcsolókarok helytelen működtetése; 

– vezetői jogosítvány hiánya (a gépek egy része közúton is közleked-

het); 

– szélsőséges időjárási körülmények közötti munkavégzés (a kezelő-

fülke megfelelő légkondicionálásának hiánya); 

– lezuhanó anyagok (pl. kanálban maradt); 

– forgó rakodóknál veszélyes művelet a gém fordulása és hirtelen 

megállása (a gép állékonyságát veszélyeztetheti); 

– lejtős helyen való munkavégzés; 

– különböző gépek együttdolgozása; 

– épületek bontásának veszélyei. (lehetőleg el kell kerülni ezt a mun-

kát); 

–  gumiszerelés utáni felfújáskor gumirobbanás; 
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– a rakodógép nem megfelelő elhagyásának veszélyei (a hidraulikában 

ne maradjon nyomás, kötelekben ne maradjon feszültség, rögzítő-

féket működtetni kell, ablak, ajtó lezárása, indítókulcs kivétele) 

15.2.4. Targoncák 

A különböző targoncák az üzemen belüli anyagmozgatás leggyakrabban 

alkalmazott, szabad mozgáspályájú eszközei. Számos változatuk alakult 

ki az idők folyamán. A legegyszerűbb targoncák csak vízszintes pályán 

látnak el szállítási funkciót, önállóan, vagy pótkocsival kapcsolva. A kö-

vetkező nagy csoportot az emelő-targoncák képviselik, amelyek speciális 

szerelékeikkel szállítani és emelni is képesek az egységrakományokat. Az 

emelő-targoncákat számos munkaszerelékkel lehet ellátni, amelyek vagy 

speciális alakú tárgyak emelését teszik lehetővé, vagy az emelésen kívül 

más manipulációk (pl. forgatás, szorítás, stb.) végrehajtására is képesek. 

A 28. ábra egy általános kivitelű emelővillás targonca vázlatát mutatja be. 

A szerelék főmozgásait (villa és emelőkeret emelését és billentését, vala-

mint a segéd művelet végrehajtását) hidraulikus rendszer biztosítja. 

 

28. ábra. Emelővillás targonca 

A harmadik, különlegesnek is tekinthető gépek a nagy emelési magassá-

gú, raktár kiszolgáló targoncák, és végül, de nem utolsó sorban az úgyne-

vezett vezető nélküli targoncák, amelyek kötöttpályásnak tekinthetők, 

mert útvonalukat a padlóban elhelyezett indukciós jeladók határozzák 

meg. Ezek működtetéséhez már irányító szoftver-rendszer is tartozik, 
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amely szervezi és optimalizálja a targoncák forgalmát és egyben gondos-

kodik a mozgásuk biztonságáról is. 

Hajtóenergia szempontjából villamos- és belsőégésű motoros targoncákat 

alkalmaznak. A villamos energiát nagy kapacitású akkumulátor blokk 

szolgáltatja. Ennek hátránya a rendszeres töltés szükséglet és az akkumu-

látorok korlátozott élettartama. 

A targoncák a kezelők elhelyezkedése szempontjából is különbözhetnek. 

Léteznek gyalog kíséretű-, vezetőállásos, és  vezetőüléses- valamint keze-

lőfülkével ellátott targoncák. 

A targoncák üzemeltetésével kapcsolatos általános veszélyforrások és 

kiküszöbölésük. 

Veszélyforrások: 

– a vezetőhely ergonómiai szempontokat figyelmen kívül hagyó ki-

alakítása (kezelőelemek célszerűtlen elhelyezése) a targoncavezető 

gyors kifáradását okozza; 

– rezgés (úttest egyenetlensége, motor kiegyensúlyozatlansága) okozta 

egészségkárosodás; 

– rossz látási körülmények, takart akadályok; 

– rakomány leesése (gyors kanyarodáskor, rossz rakomány elhelye-

zéskor);  

– borulás haladás során; 

– indítással, leállással kapcsolatos veszélyforrások; 

– illetéktelen személy általi indítás; 

– ha a targoncavezető nem a számára kialakított helyen indítja a tar-

goncát; 

– behúzott fékkel való indulás; 

– álló helyzetből bekapcsolás (?) nélküli elindulás. 

Az anyag továbbítása során fellépő veszélyek: 

– közlekedés veszélyforrásai; 

– haladási sebesség változtatása miatt rakomány elborulás, leesés; 

– pótkocsis vontatásnál menet közbeni szétkapcsolódás; 
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– megengedettnél nagyobb sebességű haladás; 

– lejtőn helytelen lefelé való haladás; 

– vezető kilátásának akadályozása. 

Energiaellátással kapcsolatos veszélyforrások: 

– savas-, lúgos akkumulátorok lemerülés esetén töltése; 

– tűz- és robbanásveszélyes gáz keletkezése; 

– maró hatású elektrolit; 

– rövidzárlat töltéskor. 

Töltőhelyek kialakítása szabvány szerint. Egyéni védőeszközök a marás-

veszély megelőzésére. Megfelelő szellőztetés. Padozat az elektrolitnak 

álljon ellen. Nyílt lángú fűtés nem lehet a helyiségben és egyéb villamos 

berendezések sem. 

Belső égésű targoncáknál gáz, benzin, gázolaj (tűz és robbanás veszély). 

Egyéb baleseti veszélyforrások: 

– egymással és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcso-

lat hiánya; 

– átadó, átvevő, rakodó területek nem megfelelő kialakítása; 

– helytelen beállás rakodó területre; 

– rakományt helytelenül adják át; 

– közlekedő helyen tartózkodó más dolgozók;  

– belső égésű motoros targonca épületen belüli üzemeltetése (lég-

szennyezés); 

Terhelési diagram 

Az emelőtargoncák teherbírásának megadásával egyidejűleg meg kell ad-

ni azt is, hogy a rakomány tömegközéppontja mekkora távolságra lehet a 

villa homloksíkjától. 

A diagram a teher tömegközéppontjának a villatámasztól mért távolsága  

függvényében szemlélteti a megengedhető terhelés nagyságát az adott 

targonca típusra. 
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A terhelési diagramot minden emelőtargoncán jól látható helyen fel kell 

tüntetni, minden olyan megfogó szerkezetre nézve, amellyel a targoncát 

fel lehet szerelni. 

15.2.5. Gumihevederes szállítószalag 

A gumihevederes szállítószalag az egyik leggyakrabban alkalmazott, fo-

lyamatos üzemben működő szállítóberendezés. Egyébként a szállítóbe-

rendezéseknek számos változata létezik. A hevederes szállítószalagokon 

kívül léteznek csuklótagos szállítószalagok, mozgó asztalok, függő-

konvejorok, serleges elevátorok, láncpályák, kaparó szállítógépek, darab-

árut továbbító láncpályák, szállítócsigák, hevederhajtású görgőspályák, 

pneumatikus csőszállítás, stb. 

 

 

29. ábra. Hevederes szállítószalag vázlata 

1 - szállítóheveder; 2 - görgős alátámasztás; 3 - hajtódob; 4 - feszítő-

dob; 5 - terelődob; 6 - feladógarat és terelőpalánk; 7 - ledobó 

surrantó; 8 - feszítés 

A hevederes szállítószalag ömlesztett anyagok mozgatására szolgálnak. 

Elvi vázlatát a 29. ábra szemlélteti. Vonalvezetése nem csak vízszintes, 

hanem ferde, vagy tört vonalú (vízszintes és ferde szakaszokat tartalmaz-

ható) is lehet.  

Baleseti veszélyforrások 

Forgó, mozgó alkatrészek veszélyei 

– A behúzás, becsípés veszélye. 

– A gép minden forgó mozgást végző nem tökéletesen forgástest alakú 

alkatrésze, melynek tagolt felülete forgás közben a szabadon lévő 

ruházatot, a hajat elkaphatja. 
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– A hevedernek a forgó mozgást végző testekre (görgőkre, dobokra) 

való felfutási helyén veszélyes nagyságú, vagy a mozgás irányában 

szűkülő rés van a forgó vagy haladó mozgást végző szerkezeti ré-

szek és a hozzájuk képest el nem mozduló környezet között. 

A szállított anyag veszélyei 

– A veszélyes anyaggal való érintkezés,  a szállított anyag vegyi hatá-

sa. 

– Az anyag akaratlan lekerülése a szállítógépről. 

– Környezetszennyezés. 

A fenti veszélyek ellen burkolást, illetve egyéni védőeszközöket kell al-

kalmazni. 

Az indítás és leállás veszélyei és kiküszöbölésük módja 

A gép nem várt elindulása, megállása. Az indító személy előzetesen győ-

ződjön meg az indítás veszélytelenségéről. – A gép közelében tartózko-

dókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indulásról. 

Szállított anyag mozgási állapotának megváltozása miatt felborulás, le-

csúszás, leesés. – Elkerítés. 

Testrészek beszorulásának, becsípésének veszélye illetéktelen elindítás-

nál. – Illetéktelen indítás megakadályozása, vészleállító. 

Az anyag fel- és leadásának veszélyei 

Az ömlesztett anyagok a nem megfelelő feladáskor, leadáskor túlcsordul-

hatnak, porzódhatnak. A túlcsorgó anyag csak akkor jelent veszélyt, ha 

alatta tartózkodnak. 

Az üzemeltetés egyéb veszélyei 

– Elütés (amelynek pályáján személyek tartózkodnak). 

– Anyag akaratlan lekerülése. 

– Eltömődés. 

Energiaellátással kapcsolatos érintésveszély 

Villamos vezetékben elbotlás. Energia kimaradáskor a helyzeti energiával 

rendelkező anyag a gépet mozgásba hozhatja. 
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Heveder szakadás: sajátos veszélyforrás hevederes szállítószalagoknál a 

heveder szakadás. Ez bekövetkezhet az anyagba bekerült idegen tárgyak-

tól (pl. lemezdarab, szerszám, stb.) vagy az elkopott hevedertisztító gumi 

tartólemeze által okozott vágás révén. Gyakran előfordul (különösen 

hosszú, nehezen ellenőrizhető szalagoknál) a beszorult, nem forgó görgők 

palástkopásakor kialakult éles felületek által okozott heveder átvágás. 

Rendszerkapcsolatok veszélyei 

– A rendszer elemei fizikailag nem illeszkednek megfelelően egymás-

hoz. 

– A rendszerben lévő folyamatos működésű szállítógépek teljesítő-

képességei nincsenek egymással összhangban. 

– Az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai közötti 

eltérés van. 

– A folyamatosan működő szállítógép környezeti kapcsolatainak hiá-

nyosságából származó veszélyek. 

– Nincs megoldva az újra indítás sorrendisége (pl. mozgó szállítósza-

lag álló gépre adhat át anyagot. 

Ezek a problémák általában hibás tervezésből, vagy a reteszelő rendszer 

meghibásodásából erednek. 

Folyamatos működésű szállítógépek biztonságos kialakítása 

A veszélyforrások megszüntetésének vagy az általuk okozható veszélyek 

megelőzési módját az a környezet szabja meg, amelyben a szállítógép 

működik. 

Tervezési előírások 

– Kézi feladó helyek jellemzőit úgy kell megválasztani, hogy felelje-

nek meg az adott munkahely követelményeinek. 

– A behúzási és befogási pontokat, a mozgó részeket, burkolattal, kor-

láttal védeni kell. 

– Az ellenőrző helyek legyenek jól hozzáférhetők. 

– A kimaradó energia visszatérésekor az akaratlan újbóli elindulást a 

villamos vezérlés megfelelő kialakításával kell megakadályozni. 

– A túlcsorgást meg kell akadályozni oldalburkolással, adagoló beren-

dezés alkalmazásával, anyagtároló hombárból való feladással. 
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– Anyag lekerülés miatti védelemként az átjárók fölé védőrácsok he-

lyezése. 

A telepítés biztonsági szempontjai 

– Közlekedést ne zavarják. 

– Menekülési utak kijelölése, szabadon hagyása. 

– Épületre szerelés csak statikus engedélyével. 

– Nyomvonalat úgy kell megválasztani, hogy közlekedő utat padló-

szinten ne keresztezzen. 

– Az összes kezelőállás, kezelőjárda legalább 0,5 m szélességű legyen. 

Ezek nyitott oldalán védőkorlátot kell alkalmazni. Ha ezek talaj-

szinttől való magassága nagyobb, mint 1,5 m, akkor rögzített feljárót 

kell létesíteni. 

– Sorrendi reteszelést kell alkalmazni annak megakadályozására, hogy 

egyetlen berendezés se szállíthasson másik olyan berendezésre, 

amely nem működik, vagy a teljes felvevőképességét elérte. 

– Azonnal működő kézi leállító berendezésről kell gondoskodni végig 

a szállítópálya mentén, vagy annak kiválasztott pontjain.  

– Ha a vezérlőállomás kezelője nem képes látni a teljes berendezést, 

hallható vagy látható jelzéssel kell figyelmeztetni a személyzetet a 

közeli indításra. 

Biztonsági berendezések 

Illetéktelen személy általi elindítás ellen védelmet nyújt a lezárható fő-

kapcsoló. 

A vészleállító vezérlését könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, azt 

bárki kezelheti. 

Visszafutás-gátló szerkezet szükséges ferdén szállító gépeknél akkor, ha a 

visszafutás veszélye fennáll. A visszafutás-gátló szerkezetnek a forgás-

irány megváltozása esetén önműködően kell működésbe lépnie. Ékszíj, 

lánc vagy egyéb hajtóelem elszakadása vagy tönkremenetele estén is mű-

ködőképesnek kell lennie. 

A hajtóműbe túlterhelés-gátló szerkezetet kell beépíteni. 



15. ANYAGMOZGATÁS                                                                283 

 Keisz István, BME                                                  www.tankonyvtar.hu 

Mozgatható, nem önjáró szállítószalagok esetén ajánlatos a kerekek ki-

ékelése. Helyváltoztatása esetén a szállítószalagot le kell állítani és szállí-

tási állapotba kell hozni. 

Védőburkolatok (védőberendezések) 

A veszélyes helyek burkolása az üzemeltetés alapvető feltétele. A nyil-

vánvaló veszélyes helyek a hajtó-, a terelő-, a feszítőelemek, a feszítőegy-

ség, a feszítőegység kötele és blokkja, a szíj- és egyéb hajtások, a ten-

gelykapcsoló vagy az ahhoz kapcsolódó gépelem, a vonóelem felfutási 

pontjai, a támasztógörgő és az alsóági görgő a munkahelyek környezeté-

ben, illetve azok a helyek, ahol zúzódás vagy nyíródás következhet be. 

Ha a burkolatot beakaszthatóan készítik (el lehet távolítani működés köz-

ben), akkor az csak feltételesen működő biztonságtechnikai eszköznek te-

kinthető. A feltétlenül működő biztonságtechnikai eszközök azok, melyek 

eltávolítása leállítja a szállítógép működését és az újbóli indítást meggá-

tolja. Ha a kényszerkapcsolat nem biztosítható, akkor a burkolatot úgy 

kell felerősíteni, hogy csak szerszám segítségével lehessen eltávolítani.
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16. Tűzvédelem 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzese-

teknél szükséges mentéseknél való segítségnyújtás és a tűz elleni védeke-

zésben résztvevők jogainak és kötelezettségeinek, valamint a védekezés 

szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek 

szabályozása érdekében az országgyűlés törvényt alkotott (jelenleg az 

1996. évi XXXI. törvény), illetve felhatalmazta a kormányt és a belügy-

minisztert, hogy bizonyos kérdéseket rendeletben szabályozzanak.  

További részletes tűzvédelmi előírásokat (követelményeket, vizsgálato-

kat, illetve ellenőrzéseket, megjelöléseket stb.) tartalmaznak a nemzeti 

szabványok, amelyeknek egy részét a belügyminiszter, valamint a kör-

nyezetvédelmi és területfejlesztési miniszter jogszabállyal (jelenleg az 

1/1995. (II. 10.) BM, valamint a 30/1994. (X. 6.) KTM rendeletekkel) öt 

évre kötelező alkalmazású szabványnak minősített a szabványosításról 

szóló törvény (jelenleg az 1995. évi XXVIII. törvény) felhatalmazása 

alapján.  

16.1. Tűzvédelmi alapfogalmak 

A Ttv. szerint a tűz (tűzeset) az az égési folyamat, amely veszélyt jelent 

az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károso-

dást okoz. Ezek a következők: 

– a láng az égés azon zónája, amelyben a gáz-, illetve gőzfázisú anya-

gok fénykibocsátás közben elégnek, 

– a parázslás (izzás) a szilárd anyagok láng nélküli hő- és fénykibo-

csátással járó égése, 

– a hamvadás (lappangó égés) az anyagok látható fény kibocsátása 

nélküli, általában füstképződéssel és enyhe hőfejlődéssel járó lassú 

égése, 

– a pirolízis (hőbontás) során az anyag magas (600 °C feletti) hőmér-

séklet hatására bekövetkező, oxidáció nélküli, irreverzibilis kémiai 

bomlása zajlik le, 

– az elszenesedés (karbonizáció) széntartalmú maradék képződése 

égés, tökéletlen égés, illetve pirolízis folyamán, 

– a perzselődés az anyagfelület korlátozott elszenesedésével járó mó-

dosulása. 
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Tüzelésről szándékos és irányított, illetve ellenőrzött (tehát térben és idő-

ben felügyelet alatt álló) tűz esetében beszélünk. (tüzelőberendezés, tüze-

lőanyag). 

A gyújtogatás olyan tűz szándékos létrehozása, amelyik a keletkezése 

után nem áll irányítás, illetve ellenőrzés alatt. 

Az ember szándékától függetlenül: 

– véletlen tűz akkor jöhet létre, ha az ember cselekvése során gondat-

lanul jár(t) el (pl. ágyban dohányzó ember elaludt és emiatt keletke-

zett tűz az égő cigarettától), 

– az öngyulladás bizonyos anyagok (pl. szénpor) meghatározott kö-

rülmények közötti, ön(fel)melegedés hatására bekövetkező meg-

gyulladása, 

–  a villámcsapás okozta tűz. 

– A robbanás az anyag olyan állapotváltozása, illetve átalakulása, amit 

energiájának az eredeti anyag vagy a belőle keletkezett termékek és 

a környező közeg kompressziós és mozgási energiává történő igen 

gyors átalakulása kísér. 

A teljes égési folyamat szakaszai: 

– Az anyag fokozatos felmelegedése, aminek sebessége függ az ener-

giaközlés nagyságától, az éghető anyag tulajdonságaitól 

(hőkapacitásától, olvadási, ill. párolgási hőjétől, hővezető képessé-

gétől stb.). 

– Az éghető anyag termikus bomlása (pirolízise), amelynek során az 

égési folyamatot befolyásoló éghető és/vagy nem éghető, gáz alakú, 

szilárd vagy folyékony bomlástermékek jönnek létre. 

– A meggyulladás, ami függ az anyag lobbanáspontjától, az éghető 

bomlástermékek energiaközlés nélküli gyulladását jellemző öngyul-

ladási hőmérséklettől. 

– Az égés maga, amelynek az intenzitása az égési kémiai reakciók ki-

netikai faktoraitól függ. 

– Az égés tovaterjedése, aminek sebessége az éghető anyag minőségé-

től, az égést elősegítő faktoroktól (az oxigén-hozzájutást elősegítő 

huzattól, a környezet hőmérsékletétől stb.) függ. 
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A tűz fogalma és így megelőzésének és oltásának kémiai módszerei eleve 

féltetelezik az első tényező – az éghető anyag – nyilvánvaló jelenlétét. 

A cél tehát az, hogy az éghető anyagokat, a tűz megelőzése érdekében: 

– helyettesítsük más, hasonlóan alkalmas, de nem éghető anyagokkal; 

– eleve szigeteljük el az égést lehetővé tevő anyagoktól (pl. megfelelő, 

nem éghető bevonatokkal); 

– csökkentsük lángra lobbanásuk valószínűségét gyulladási hőmérsék-

letük kémiai hatások útján történő növelésével (ún. égéskésleltetés, 

régebbi kifejezéssel lángmentesítés). 

Megkülönböztethető: 

– fizikai robbanás, amikor a robbanást nem kíséri égés, de hatására 

és/vagy azt követően tűz, illetve kémiai robbanás bekövetkezhet (pl. 

a PB-gáz palack erős sugárzó hő hatására bekövetkező felrobbanása, 

amit a gáz meggyulladása, illetve robbanása követhet), 

– kémiai robbanás esetén jelentős turbulenciával járó, néhányszor 10 

m/s-tól néhányszor 100 m/s lineáris égési sebességű gyors égés zaj-

lik le; sajátos változataként kezelhető a porrobbanás, ami éghető por 

meghatározott feltételek teljesülése esetén bekövetkező robbanása. 

16.2. A tűzvédelem célja 

A tűzvédelem célja az emberek életének, testi épségének és egészségének, 

valamint a természetes és mesterséges javaknak, vagyontárgyaknak a vé-

delme mindazon veszélyektől, amelyek 

– a nem szándékos tüzek, illetve kémiai robbanások miatt,  

– a szándékos és irányított tűzzel (tehát a tüzeléssel) kapcsolatos 

(üzem)zavarok és/vagy meghibásodások miatt, 

– a szándékos, de nem irányított tüzek (a gyújtogatás) miatt 

jelentkez(het)nek. 

16.3. A tűzvédelem feladatai 

Megelőző tűzvédelem (tűzmegelőzés) 

– a tűz keletkezési lehetőségeinek megelőzése (vagyis az égés lega-

lább egy szükséges feltételének kizárása) a létesítés és a használat 

során, 
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– a keletkezett tűz másik tűzszakasz(ok)ra való tovább-, illetve átter-

jedésének előírt időtartamig történő megakadályozása (tűzgátlás), 

– a mentő tűzvédelem alapvető feltételeinek a létesítés és a használat 

során történő biztosítása, 

Mentő tűzvédelem (tűzoltás): 

– a keletkezett (tehát meglévő) tűz lehetséges káros hatásainak meg-

előzése, vagy legalább csökkentése; ezen belül 

– a veszélyeztetett személyek mentése (eltávozása, illetve eltávolítása) 

a tűzzel veszélyeztetett területről (esetleg átmeneti tartózkodási tér 

felhasználásával is) a lehető legrövidebb, de legfeljebb a kötelező 

előírásokban megengedett időtartamon belül, gondoskodva a tűz mi-

att keletkező füst és mérgező (toxikus) égéstermékek káros hatásai-

nak elhárításáról, vagy legalább csökkentéséről is, 

– a tűz terjedésének megakadályozása (lokalizálás, azaz tűzhatárolás), 

– az anyagi javak (vagyontárgyak, természeti értékek) védelme, 

– az égés legalább egy szükséges feltételének kizárásával a tűz eloltá-

sa és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele,  

– a további közvetlen tűzveszély megelőzése, 

16.3.1. Tűzbiztonság 

Egy adott objektum, illetve tevékenység olyan állapota, amelynél bizo-

nyos – de általában az idő folyamán változó – valószínűséggel elkerülhető 

a tűz keletkezési lehetősége, illetve tűz esetén a tűz veszélyes tényezőinek 

érvényesülése mind az élőlények (emberek, haszon- és vadon élő állatok), 

mind a javak, vagyontárgyak, az épített és a természetes környezet vonat-

kozásában.  

A tűzveszély, vagyis annak lehetősége, hogy bizonyos okok, illetve felté-

telek közvetlenül és/vagy közvetve tűzesethez vezet(het)nek és ezáltal 

személyi és/vagy anyagi kár(oka)t okoz(hat)nak, kisebb vagy nagyobb va-

lószínűséggel mindig fennáll.  

Tűzvédelmi oktatás 

A tűzvédelmi szabályok megismertetése és annak dokumentálása, ami ki-

terjed a munkavállalókra és a gazdálkodó tevékenységet végzővel kapcso-

latba kerülőkre (pl. tanulókra, szállóvendégekre, bérlőkre) is. 
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16.3.2. Tűzvédelmi szabályzat 

A helyi tűzvédelmi szabályok megállapítását, a jogszabályokban, hatósági 

előírásokban meghatározott tűzvédelmi követelményeket tartalmazza, fi-

gyelembe véve a helyi sajátosságokat 

A Tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell: 

– a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezett-

ségeit; 

– a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítá-

si rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; 

– a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a 

helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi 

osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi haszná-

lati szabályokat, előírásokat; 

– a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, elő-

írásokat; 

– az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges 

írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jo-

gosult személyek felsorolását; 

– a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalók-

ra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket; 

– a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel 

kapcsolatos feladatait;h) a létesítményi tűzoltóság működésének, 

szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait. 

16.3.3. Tűzriadó terv 

A tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: 

– az A-C tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekre; 

– a művelődési, oktatási, egészségügyi és szociális létesítményekre; 

– azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, 

mint 300 fő tartózkodhat; 

– kereskedelmi szálláshelyre; 

– az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozó-

helyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat. 
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A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: 

– a tűzjelzés módját; 

– a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rend-

jét, a létesítmény elhagyásának módját; 

– a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi be-

rendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai 

folyamat leállítása, áramtalanítás stb.); 

– a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabá-

lyokra);e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint szintenkénti 

alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszkö-

zök), központi elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek megjelö-

lésével. 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább 

évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzí-

teni kell. 

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 

A tűzvédelmi előírások be nem tartásának lehetséges következményei  

Helyszíni bírsággal sújtható a felelős személy (cégvezető, vagy a tűzvé-

delmi szabályzat szerinti felelős). 

Szabálysértési feljelentés kezdeményezhető a cégvezető, illetve a felelős 

személy ellen. 

Tűzvédelmi bírság szabható ki a cég ellen. (116/1996. (VII. 24.) Korm. r. 

a tűzvédelmi bírságról) 

16.3.4. Tűzveszélyességi fokozatok 

Az éghető folyadékok és olvadékok az I–IV. tűzveszélyességi fokozatok 

valamelyikébe tartoznak: 

I. tűzveszélyességi fokozat: az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek 

– zárt téri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy 

–  üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a nyílt téri lobbanás-

pontját, 

II. tűzveszélyességi fokozat: az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek 
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– zárt téri lobbanáspontja legalább 21°C, nyílt téri lobbanáspontja leg-

feljebb 55 °C, vagy 

– üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontja alatt van, de na-

gyobb, mint a nyílt téri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

III. tűzveszélyességi fokozat: a legalább 50 °C nyílt téri lobbanáspontú 

gázolajok, tüzelőolajok és a világításra használatos petróleum, továbbá az 

az éghető cseppfolyós anyag, amelynek 

– nyílt téri lobbanáspontja 55 °C felett van, de legfeljebb 150 °C, vagy 

– üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-

kal, de legfeljebb 50 °C-kal kisebb, 

IV. tűzveszélyességi fokozat: az az éghető cseppfolyós anyag, amelynek 

– nyílt téri lobbanáspontja 150 °C-nál magasabb, vagy 

– üzemi hőmérséklete több, mint 50 °C-kal a nyílt téri lobbanáspontja 

alatt van. 

16.3.5. Tűzállósági fokozatok 

Tervezéskor az építmény szerkezeteivel, illetve az építménnyel szemben 

támasztott követelményeket a tűzveszélyességi osztályhoz rendelt tűzálló-

sági fokozat előírásával adják meg, ami a tűzállósági határértékre és az 

éghetőségre vonatkozik, továbbá az elkészült építményt a felhasznált épí-

tőanyagok és épületszerkezetek alapján az I–V. tűzállósági fokozatok va-

lamelyikébe sorolják be: 

– I. fokozottan tűzálló, 

– II. közepesen tűzálló, 

– III. mérsékelten tűzálló, 

– IV. lángálló, 

– V. nem lángálló. 

16.3.6. Tűzveszélyességi osztályok 

„A”: fokozottan tűz- és robbanásveszélyes: 

– az az anyag, amelynek bármely halmazállapotában heves égése, 

robbanása indító (iniciáló) gyújtásra, illetve más fizikai, kémiai ha-

tásra bekövetkezhet, 
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– az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legfeljebb 

21 °C alatt van, vagy üzemi hőmérséklete eléri vagy meghaladja a 

nyílttéri lobbanáspontját, 

– az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke (ARH-

értéke) a levegő térfogatához viszonyítva legfeljebb 10%, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol az a) pontban 

meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, hasz-

nálják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben 

az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő, 

– a 100 m3/h-nál nagyobb összesített névleges teljesítményű, lemez-

házas gázmérő(k) helyisége, 

– az a helyiség, amelyben nyitott akkumulátorokat helyeztek el (tele-

pítettek) vagy töltenek, és nincs hatékony szellőztetése. 

 „B”: tűz- és robbanásveszélyes: 

– az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez, 

– az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja legalább 

21 °C, nyílt téri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hő-

mérséklete a nyílttéri lobbanáspontja alatt van, de nagyobb, mint a 

nyílt téri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 

– az a gáz, gőz, köd, amelynek alsó éghetőségi határértéke (ARH-

értéke) a levegő térfogatához viszonyítva 10%-nál nagyobb, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol az a) pontban 

meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, hasz-

nálják, tárolják vagy forgalomba hozzák, és e tevékenység közben 

ezek az anyagok robbanásveszélyes állapotban fordulnak elő, 

– a port vagy kisméretű anyagrészeket elszívó, leválasztó rendszer, 

porkamra, ha benne az elszívott anyag a levegővel robbanásveszé-

lyes keveréket képez. 

 „C”: tűzveszélyes: 

– az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrás-

sal vizsgálva) legfeljebb 300 °C, 

– a legalább 50 °C nyílt téri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok és 

a világításra használatos petróleum, 
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– az a folyadék, olvadék, amelynek nyílt téri lobbanáspontja 55 °C fe-

lett van, de legfeljebb 150 °C, vagy üzemi hőmérséklete a nyílt téri 

lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal, de legfeljebb 50 °C-kal ki-

sebb, 

– az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivé-

telével, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol az a) pontban 

meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, hasz-

nálják, tárolják vagy forgalomba hozzák, 

– az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 

500 főnél nagyobb, 

– az üzemanyagtöltő-állomások. 

„D”: mérsékelten tűzveszélyes: 

– az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete (gyújtóforrás-

sal vizsgálva) 300 °C-nál nagyobb, 

– az a folyadék, olvadék, amelynek nyílt téri lobbanáspontja 150 °C-

nál magasabb, vagy üzemi hőmérséklete a nyílt téri lobbanáspontja 

alatt több, mint 50 °C-kal van, 

– az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabvá-

nyos módszerrel nem állapítható meg, és éghető anyagtartalma 25%-

nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol az a) pontban 

meghatározott tulajdonságú anyagot előállítják, feldolgozzák, hasz-

nálják, tárolják vagy forgalomba hozzák, továbbá ahol nyílt lánggal 

üzemelő tüzelőberendezést használnak, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, amelyben nem éghe-

tő anyagot 300 °C felett dolgoznak fel, 

– az a közösségi épület, amely nem tartozik a „C” tűzveszélyességi 

osztályba, 

– az iroda-, lakó- és szállásépület, 

– gépjárműtároló (építmény, szabad tér), 

– állattartó helyiség. 
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 „E”: nem tűzveszélyes: 

– a nem éghető anyag, 

– az a veszélyességi övezet, helyiség, szabad tér, ahol nem éghető 

anyagot 300 °C alatti hőmérsékleten előállítanak, feldolgoznak, 

használnak, tárolnak vagy forgalomba hoznak. 

Ha a tűz fellépett, a cél az, hogy a tűz oltására olyan kémiai tulajdonságú 

anyagokkal avatkozzunk be, amelyek hatásosan lehetővé teszik az éghető 

anyag és az égést biztosító tápláló közeg egymástól való elválasztását; 

– csökkentik az éghető anyag és az égést biztosító közeg közötti reak-

ció sebességét; 

– hűtik az égő anyagot, hogy annak az égés reakcióhője által megnö-

velt hőmérséklete az anyag gyulladási hőmérséklete alá csökkenjék. 

16.3.7. Tűzoltásra szolgáló eszközök és anyagok 

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést és anyagot jogszabály 

előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.  

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy ja-

vítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek. 

A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak az Országos Ka-

tasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált vállalkozás jogosult vé-

gezni. 

A leggyakrabban használt oltóanyagok a következők: 

A víz nagy fajhője és párolgáshője miatt erős hűtőhatást, a gőzfejlődés 

miatt léghígítást, a mechanikai (ütő-) hatás miatt pedig lángleverést okoz, 

és így megfelelő mennyiségű adagolása esetén az égést megszünteti és a 

közeli újragyulladást kizárja. 

Az oltópor olyan oltóanyag, amely finoman elosztott szilárd vegyi anya-

gokat tartalmaz, egy vagy több olyan főbb komponensből áll, amelyeket a 

termék jellemzőinek tökéletesítése céljából adalékanyagokkal kombinál-

nak.  

Azt a tűzosztályt, amelyre az adott oltópor használható, meg kell jelölni: 

pl. a BC oltóporok folyadékok, cseppfolyósítható szilárd anyagok és gá-

zok tüzének oltására, az ABC oltóporok folyadékok, cseppfolyósítható 
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szilárd anyagok és gázok, valamint szilárd anyagok tüzének oltására, míg 

a D oltóporok fémtüzek oltására alkalmasak. Az oltóporok előírásait – ki-

véve a D osztályú oltóporokat – jelenleg az MSZ EN 615:2009. tartal-

mazza. 

Az oltóhabok habzóképes vizes oldatból gázzal – mechanikus vagy vegyi 

úton – előállított buborékhalmazok: 

– a mechanikai hab az emberi szervezetre ártalmatlan, a fémeket nem 

korrodálja, gyorsan és könnyen előállítható és tartós, 

– a vegyi hab 7–10 cm vastagságú, a lángoknak jól ellenálló réteget 

képez, amely nem lép kölcsönhatásba az olajtermékekkel és nem 

engedi át azok gőzeit. 

– A habzóképes vizes oldatnak a gáz hatására bekövetkező térfogati 

arányváltozása, az ún. habkiadósság (S) alapján megkülönböztethető 

–  nehézhab (S < 20), amely igen stabil és tömör, s ezért lassan terül; 

jól alkalmazható szabadban, 

– középhab (20 ≤ S ≤ 200), amely közepesen stabil és elég laza; jól al-

kalmazható mind szabadban, mind zárt térben, valamint 

– könnyűhab (S > 200), amely nagy buborékokból álló laza hab, és 

ezért gyorsan összeesik; szabadban nem alkalmazható, a zárt teret 

viszont gyorsan betölti. 

A szén-dioxid (CO2) (MSZ EN 25923) az égő anyagra kerülve elpárolog, 

azt nem támadja meg, a villamos áramot nem vezeti, ezért előnyösen 

használható folyadékok, értékes anyagok és tárgyak, élelmiszerek, belső-

égésű motorok, villamos berendezések tüzének oltására, valamint tűz- és 

robbanásveszélyes anyagok szállításánál és tárolásánál. Egyéb oltóanyag-

okkal egyidejűleg is használható anélkül, hogy az oltási képesség csök-

kenne. A gyakorlatban az elárasztásos rendszereknél 30 V/V%-os kon-

centrációt alkalmaznak, de a beépített rendszereknél vagy a készülékek 

sugárcsöveinek környezetében is hasonló koncentrációk alakulhatnak ki, 

és ezért az adott helyzetnek megfelelő védőintézkedésekre van szükség. 

A halonok egy vagy több halogén elemet tartalmazó szénhidrogének, 

amelyek cseppfolyós halmazállapotból gázzá alakulva a tüzet elzárják 

(előírásai jelenleg az MSZ EN 27201-1 szerint). Közülük néhány ezért 

zárt helyiségben óvatos kezelést igényel, mert a levegőt kiszorítják és 
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emiatt oltás után az alapos szellőzés lehetőségét biztosítani kell (kezelési 

és szállítási előírások jelenleg az MSZ EN 27201-2 szerint). 

A tűzoltó készülékek esetében a készülékek mellett fel kell tüntetni az al-

kalmazásukra vonatkozó jelzéseket, amelyeket a 30. ábra szemléltet. 

 

30. ábra. Tűzoltókészülékek jelzőtáblái 

A 31. ábra-sorozat első 4 táblája a tűzvédelmi eszközöket jelöli, amelyek 

a második 4 tábla valamelyikével kiegészítve az adott eszköz megtalálá-

sának irányát mutatja. 

 

31. ábra. Tűzvédelmi jelek 
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11. 1949. évi XX. törvény        

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA 

12. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a hegesztési biztonsági sza-

bályzat kiadásáról 

13. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

14. 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek 

munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 

15. 25/2000. (IX. 30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek 

kémiai biztonságáról 

16. 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szol-

gáltatásról 

17. 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követel-

ményeiről és megfelelőségének tanúsításáról 

18. 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető 

munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi 

követelményeiről 

19. 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munka-

helyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó mi-

nimális munkavédelmi követelményekről 

20. 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabály-

zatról 

21. 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biz-

tonsági és egészségvédelmi jelzésekről 

22. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

23. 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk 

biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szint-

jéről 

24. 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rend-

szerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsítá-

sáról 
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25. 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett mun-

kavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabizton-

sági követelményekről 

26. 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpo-

zícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követel-

ményekről 


