Segédlet a munkabiztonsági és munkaegészségügyi stratégia tartalmának
kialakításához, a kockázatértékelés, kockázatkezelés és a megelőző
intézkedések meghatározása
Mottó: „A munkahelyi egészségvédelem célja az összes munkahelyen dolgozó munkavállalók
testi, lelki és szociális jólétének legmagasabb fokú előmozdítása és fenntartása; a
munkavállalók megóvása a munkakörülmények által okozott megbetegedésektől; a
munkavállalónak a fiziológiai és pszichológiai képességeinek megfelelő munkakörnyezetbe
helyezése és támogatása”. Összefoglalva: „a munka hozzáigazítása az emberhez, és az egyén
alkalmazkodása a munkájához.”
(ILO, WHO 1950)
1. Módszertani segédlet munkahigiénés eljárásokhoz
A magyarországi munkahigiéné célját és feladatait az egészségügyről szóló törvény (1997. évi
CLIV. törvény az egészségügyről) az alábbiak szerint jelöli meg:
A munkaegészségügyi tevékenység célja a munkavégzés során a munkakörnyezetből
származó egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése, értékelése és
kezelése.
A munkahigiéné feladata, hogy
 kidolgozza az egészséget nem károsító munkahelyi higiénés határértékeket;
 kidolgozza, alkalmazza a munkakörnyezeti kóroki tényezők kimutatásának
módszereit, a munkakörnyezeti monitorozás rendszerét;
 a technológia fejlesztési, illetőleg a munkahely tervezési szakaszában megállapítsa a
várható egészségkárosító kockázatokat;
 a munkakörnyezet, a technológia, a tevékenységhez alkalmazott anyagok,
készítmények ismeretében meghatározza az egészségkárosító kockázatokat, azokat
minőségileg és mennyiségileg jellemezze;
 a kockázatot a mért értékeknek, adatoknak a határértékekkel, szabványokkal való
összevetését követően határozza meg;
 kidolgozza a megelőzés stratégiáját;
 hatósági felügyeletet lásson el a munkahigiéné céljának megvalósítása érdekében.
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A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről (továbbiakban: együttes rendelet) az alábbiak szerint
rendelkezik:
2. Munkáltatói feladatok
2.1. A munkáltató általános kötelezettségei
A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy az irányítása alá tartozó valamennyi területen a
munkahelyek kialakítása és üzemeltetése feleljen meg az e rendeletben meghatározottaknak,
továbbá a munkavédelemre vonatkozó egyéb szabályoknak, a tudományos, technikai
színvonal mellett elvárható követelményeknek.
A munkáltató a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok során a létesítmény, a
munkahely és a technológia esetében munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból
egyaránt köteles azonosítani a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket),
valamint a veszélyeztetettek körét.
Köteles felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség
mértékét.
Meg kell határoznia a védekezés leghatékonyabb módját, a műszaki és egyéni védelem
módozatait, illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.
A munkáltató felelős azért, hogy:
a) a munkahelynek minősülő épületek, építmények a használatuk jellegének megfelelő
szerkezetűek és szilárdságúak legyenek;
b) olyan villamos berendezéseket alkalmazzon, amelyek nem okoznak tűz- vagy
robbanásveszélyt;
c) a munkavállalók és a munkavégzés hatókörében tartózkodók védve legyenek a
közvetlen vagy közvetett érintés okozta villamos baleseti veszélyekkel szemben;
d) az anyagok és a védőberendezések a feszültségre, a munkavégzési körülményekre és a
villamos berendezéseket használó munkavállalók szakképzettségére figyelemmel
kerüljenek megválasztásra.
A munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer
kialakítása során az ergonómia és az ergonómiai szempontok munkaegészségügyi
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értelmezésével kapcsolatban a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével kell
eljárni.
A munkáltató köteles biztosítani, hogy a munkahelyeket, a munkaeszközöket, illetve a
felszereléseket és berendezéseket a higiénés követelményeknek megfelelően rendszeresen
takarítsák és tisztítsák.
A munkáltató köteles gondoskodni:
a) a munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések rendszeres és
folyamatos műszaki karbantartásáról, a munkavállalók biztonságára vagy egészségére
veszélyt jelenthető hibák lehető legrövidebb időn belüli elhárításáról;
b) a veszélyek elhárítására, illetve jelzésére szolgáló biztonsági berendezések, eszközök
rendszeres karbantartásáról, működésének ellenőrzéséről;
c) a mentés, illetve a menekülés céljára szolgáló eszközök könnyen hozzáférhető helyen
és üzemképes állapotban tartásáról;
d) arról, hogy a munkavállalók, illetve munkavédelmi képviselőik előzetes tájékoztatást
kapjanak a munkahelyre vonatkozó valamennyi tervezett munkavédelmi
intézkedésről;
e) arról, hogy a munkavállalókkal, illetve a munkavédelmi érdekképviseletekkel a
munkavállalók egészségére és biztonságára kiható döntések előkészítése során
tanácskozzanak.
2.2. A munkahelyek, munkakörülmények
Menekülési utak és vészkijáratok
A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb
úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük.
A menekülési utakat és a vészkijáratokat úgy kell kialakítani, megjelölni, és olyan állapotban
kell tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a
munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetők legyenek.
A vészkijáratok és a hozzájuk vezető útvonalak számát, méretét, illetve kialakításukat a
munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és méreteitől függően, az ott tartózkodó
személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak alapján megtervezni.
Csak kifelé, a menekülés irányába nyitható vészkijáratok alkalmazhatók. A vészkijáratokat
nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen használni.
Toló- vagy forgóajtó vészkijárat céljára nem alkalmazható.
A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott módon
kell jelzésekkel ellátni.
A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vészkijárati útvonalakat és kijáratokat,
valamint a hozzájuk vezető közlekedési útvonalakat és ajtókat szabadon kell hagyni, hogy
azok bármikor akadálytalanul használhatók legyenek.
A vészkijárati útvonalakat és ajtókat olyan vészvilágítással kell ellátni, amely áramkimaradás
esetén is működőképes és a szükséges megvilágítást biztosítja.
Tűzjelzés és tűzoltás
A munkahelyeket tűz oltására alkalmas készülékkel, illetve külön jogszabályok szerint
tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni.
Nem automatikus, egyszerűen használható tűzoltó készülékeket kell alkalmazni, amelyeket
úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. A készülékek elhelyezésére a
vonatkozó jogszabály szerinti jelzésekkel kell utalni.

3

Munkahelyi hulladékkezelés
A nem veszélyes (kommunális) hulladékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell
gyűjteni és tárolni.
A munkahelyen keletkezett veszélyes hulladékot, külön a jogszabály előírásai szerint kell
kezelni.
Zárt munkahelyek szellőztetése
Zárt munkahelyeken biztosítani kell az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem
károsító levegőt, figyelembe véve az alkalmazott munkamódszereket és a munkavállalók
fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gázok, gőzök, aerosolok, porok
szennyezhetik, ott a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket figyelembe kell
venni.
Ahol a levegő szennyezettsége, illetve elhasználódása kizárólag emberi ott-tartózkodásból
ered, személyenként legalább az együttes rendelet 1. számú mellékletében előírt frisslevegőtérfogatáramot kell a helyiségbe betáplálni, vagy annak bejutását biztosítani.
Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztetés módjának, jellegének, mértékének
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 szennyezőanyag tömegét és a helyiség
légtérfogatát.
Az elszívott levegő pótlására szolgáló levegőt a szennyezőanyag felszabadulási, illetve
kibocsátási helye és a meteorológiai tényezők figyelembevételével, mérési dokumentumok
alapján a környezet legtisztább pontjáról kell venni.
A szellőztető rendszerek üzembe helyezése során mérésekkel kell meggyőződni az elegendő
mennyiségű és minőségű levegő meglétéről.
A szellőztetés céljára szolgáló túlnyomásos, kiegyenlített, depressziós szellőztetést biztosító
műszaki rendszerek biztonsági berendezésnek minősülnek. Megfelelő működésüket időszakos
biztonsági felülvizsgálat keretében mérésekkel kell ellenőrizni.
Helyiségek, terek hőmérséklete
A munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama
alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét
és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését.
Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka
nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, kell biztosítani a
megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt).
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidőt kell
közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárttéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, valamint a hidegnek minősülő munkahelyeken. A munkahely hidegnek minősül,
ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.
A 24 °C (K) EH érték feletti hőhatással járó munkahelyeken a munkába lépést követően,
továbbá három hetet meghaladó munkaszünet utáni újbóli munkafelvétel esetén
munkaszervezéssel kell biztosítani a hőalkalmazkodás feltételeit.
Ha a munkahelyi klíma zárttéri és szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavállalók részére igény szerint, de legalább félóránként védőitalt kell
biztosítani.
A hidegnek minősülő munkahelyen a munkavállalók részére +50 °C hőmérsékletű teát kell
kiszolgáltatni.
4

A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása
Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos
munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és
körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.
A munkaterületeket magukban foglaló helyiségek és átjárók világító berendezéseinek
kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti veszélyt az ott dolgozókra.
Az olyan munkahelyeken, ahol a mesterséges világítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a
munkavállalókat, automatikusan működésbe lépő, megfelelő erősségű biztonsági világítást
kell biztosítani.
A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét
rendszeresen ellenőrizni kell.
Az előírt névleges megvilágítási értékeket nemzeti szabvány határozza meg.
A helyiségek padlózata, falai, mennyezete és tetőzete
A munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló padlózat alkalmazható, amelyen
nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedések vagy lejtők. Amennyiben a munka
jellegéből adódóan folyadék kerülhet a helyiség padlózatára, gondoskodni kell az elvezetés
lehetőségéről.
Meg kell gátolni, hogy a nem megfelelő teherbírású tetőszerkezetre a munkavállalók
kijussanak.
Az átlátszó vagy áttetsző falakat, különösen a teljesen üvegből készült elválasztó falakat a
helyiségekben vagy a munkahelyek közelében, valamint a közlekedési útvonalak mellett
feltűnően jelezni kell.
Ablakok és tetőablakok, ajtók
Az ablakokat, tetőablakokat és szellőzőket úgy kell kialakítani, hogy azokat a munkavállalók
biztonságos módon tudják nyitni, zárni, illetve szükség szerint beállítani, vagy akaratlan
elmozdulás ellen biztosítani. Azok kinyitott állapotban sem jelenthetnek veszélyt az ott
dolgozókra.
Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan jelezni kell.
Közlekedési útvonalak, veszélyes területek
A közlekedési útvonalakat úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek
részére könnyű, biztonságos és megfelelő hozzáférést tegyenek lehetővé úgy, hogy az ilyen
közlekedési útvonalak közelében dolgozó munkavállalók ne kerülhessenek veszélyes
helyzetbe.
A munkahelyeken a közlekedési utakat egyértelműen jelölni kell.
Helyiségek mérete és légtere, a szabad mozgás biztosítása a munkahelyeken
Valamennyi munkavállalónak a munkahelyén történő mozgásához legalább 2 m2szabad
területet kell biztosítani.
Pihenőhelyek, öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek, elsősegélyhelyek
Az együttes rendelet részletesen tartalmazza az alcímben jelölt helyiségekre vonatkozó
követelményeket.
Munkahelyi zaj- és rezgések elleni védelem
A munkahelyeken a zajszint nem haladhatja meg az együttes rendelet 5. számú mellékletében,
továbbá a külön jogszabályban1 megadott értékeket.
1 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális
egészségi és biztonsági követelményekről
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A rezgésterhelés sem haladhatja meg a vonatkozó rendeletben előírtakat.
3. A kóroki tényezőkről általában
A szervezetet érő kóroki tényezők, melyeket vizsgálni kell:
− Fizikai kóroki tényezők: magas hőmérséklet, alacsony hőmérséklet, légnyomás, zaj,
rezgés, sugárzás
− Kémiai kóroki tényezők: por, gázok, gőzök veszélyes anyagok/keverékek
− Biológiai kóroki tényezők: baktériumok, vírusok, gombák, paraziták
− Ergonómiai tényezők: munkasebesség, munkaminőség, dolgozói elégedettség,
munkabiztonság, kényelem.
− Pszichoszociális kóroki tényezők: munkahely a családtól távol, több műszak, hierarchia,
informálatlanság, fejlesztés, tanulás, kommunikáció, alkohol, drog probléma.
Megterhelés, igénybevétel
Megterhelés: minden olyan hatás és ennek kapcsán a szervezetben lezajló minden olyan
változás, mely a belső környezet állandóságának megszüntetésére törekszik. Tehát a
szervezetet érő hatásokra bekövetkező belső környezeti változások összessége.
Igénybevétel: az összes megterhelés és a szervezet válaszának hatásai közötti interakció.
Általánosságban úgy fogalmazhatunk, hogy az igénybevételt optimális vagy az optimális
közeli szinten kell tartanunk.
3.1. Fizikai kóroki tényezők
Ionizáló sugárzás (RTG)
Az atomenergiáról szóló törvény és végrehajtási rendeletnek megfelelés (A sugárvédelemmel
kapcsolatos főbb jogszabályok: 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról, a 16/2000.
(VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról és a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet)
Munkavédelmi szempontból vizsgálni szükséges:
− az engedélyek meglétét,
− a védelmi intézkedéseket (beleértve az eszközöket),
− a műszaki feltételeket,
− az expozíciós idő csökkentésére tett intézkedéseket,
− a személyi doziméterrel kapcsolatos szabályok betartását.
Az ionizáló sugárzás hasznosítása az egészségügyben széleskörű (diagnosztikai és
sugárterápiás eszközök és eljárások). Szabályos alkalmazás esetén a munkahelyi expozíció
nem okozhat egészségkárosodást. Balesetekből vagy szabálytalan alkalmazásból származó
egészségkárosodás meghatározó mértékben gyógyítható és a munkaképesség helyreállítható.
A sugárexpozícióban dolgozók „A” veszélyességi osztályba tartoznak, a munkakör
befejezésekor záró alkalmassági vizsgálat kötelezően végzendő.
Sugárkárosodás kialakulhat akutan vagy krónikusan. Az ionizáló sugárzással történő
expozíció hatására a dózistól függően determinisztikus vagy sztochasztikus károsodás
alakulhat ki.
Determinisztikus sugárkárosodásnál az érintett szerv/szervrendszerben létrejövő elváltozások
súlyossága arányos az elszenvedett dózissal.
Sztochasztikus sugárkárosodás (olyan sugárhatások, amelyeknek küszöbdózisuk nincs,
előfordulásuk valószínűsége arányos a dózissal, súlyosságuk azonban független a dózistól)
akár egyszeri besugárzás, de a gyakorlati tapasztalatok alapján általában hosszantartó kis
dózisú besugárzás hatására alakul ki. Latencia ideje hosszú, a besugárzásból származó
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következmény egyénre nem vonatkoztatható, csak csoportra; a dózis nagyságával a malignitás
kialakulásának valószínűsége arányos. Ugyanakkora dózist kiállt fiatalok sugárkárosodása
jelentősebb, mint az időseké, az osztódásban lévő sejtek nagy száma miatt. Ennek
következtében 18 éven aluli munkavállaló ionizáló sugárzást, vagy radioizotópokat hasznosító
munkakörben nem alkalmazható.
Kivételt képeznek a szakirányú oktatásban résztvevő tanulók, akik 16 éves kor után, a felnőtt
munkavállalókra vonatkozó dóziskorlátoknál szigorúbb korlátozási rendszert figyelembe véve
végezhetnek ionizáló sugárzást hasznosító munkát.
A foglalkozási sugárterhelés során a munkavállaló az alkalmazott mesterséges és természetes
forrásokból származó, külső és belső sugárterhelés együttesen, egymást követő 5 naptári
évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv (Sievert, Joule/kg, az egyenérték és az
effektív dózis speciális egysége, egyenérték dózis az ionizáló sugárzás típusára korrigálvaalfa 20, proton 5, elektron 1, müon 1, neutron 5, 10, 20, foton 1) effektív dóziskorlátot
(évente átlagosan 20 mSv). Az effektív dózis egyetlen naptári évben sem haladhatja meg az
50 mSv értéket (az effektív dózis az emberi test összes szövetére vagy szervére vonatkozó,
súlyozott egyenérték dózis).
A szemlencsére (szürkehályog kockázata) vonatkozó évi egyenérték dóziskorlát 150 mSv.
A bőrre - bármely 1 cm2 területre átlagolva -, továbbá a végtagokra vonatkozó évi
egyenérték dóziskorlát 500 mSv.
Nem ionizáló sugárzás
Vonatkozó rendelkezések:
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás
expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről,
OSSKI MÓDSZERTANI LEVÉL a 22/2010. (V.7.) EüM rendeletben előírt munkáltatói
kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséhez munkahelyeken
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett
munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
Magyarországon a nem ionizáló sugárzás egészségkárosító hatásaival és az expozíciós
határértékek kialakításával kapcsolatos szabályozás a következő dokumentumokon alapul:
INCIRP (International Comissionon Non-IonizingRadiationProtection) irányelv, a 32/2000.
(XI. 16.) EüM rendelet a vezeték nélküli távközlési építmény által kibocsátott
elektromágneses sugárzás egészségügyi határértékeiről, a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a
munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről és a 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz
közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra
vonatkozó egészségügyi határértékeirõl.
Az elektromágneses sugárzás elektromos és a mágneses térből áll, és- az ionizáló sugárzáshoz
hasonlóan- állandóan éri az emberi szervezetet. Az elektromágneses sugárzásnak több formája
létezik (rádióhullámok, hő sugarak, Röntgen-sugárzás). A látható fény is egy tartománya. Az
elektromágneses terek lehetnek statikusak vagy változóak.
A napsugárzás, az egyes UV tartományok, szoláriumok, barnító lámpák és fluorescens lámák
sugárzásának IARC rákkeltő besorolása: napsugárzás (1. csoport, emberi rákkeltő),
ultraviola A (2A. csoport, valószínű rákkeltő), ultraviola B (2A. csoport), ultraviola C
(2A. csoport), szoláriumok (2A csoport), fluorescens fény (3. csoport, egyes
állatkísérletes adatok rákkeltő hatásra utalnak).
Az expozíció egészségügyben főleg a kutató helyeken jelentős.
A lézersugárzás nagyfokban koherens, monokromatikus nagyon nagy a teljesítménysűrűségű
sugárzás. A biológiai hatások elsősorban a hullámhossztól függenek (szemen: 100-400 nm
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fotokeratitis, 280-400 nm és 76-3000 nm cataracta, 300-1400 nm retinasérülés, égés, 1400 nm
– 1 mm cornea sérülés, égés, bőrön: 300 nm alatt erythema, 300 nm felett égés).
A lézer készülékek osztályozása:
1. osztályú veszélyességi fokba tartoznak (veszélytelen) 0,5 mW-nál kisebb teljesítményű
lézerek, melyek az emberi szemre sem jelentenek veszélyt,
2. osztályú (kevéssé veszélyes) lézerek 0,5-1 mW teljesítményűek, szembe jutás esetén
kéttized másodperc szükséges ahhoz, hogy maradandó károsodást okozzon a szemben,
3. osztályú (3a. közepes teljesítményű kevéssé veszélyes, 3b. közepes teljesítményű
közepesen veszélyes) lézerek 1-5 mW (3a) tartományban sugároznak, a 3b ennél magasabb
teljesítményű,
4. osztályú lézerek nagy teljesítményű, nagyon veszélyes eszközök (operációs lézerek) égési
sérüléseket okoznak).
A lézersugárzás kóroki tényezőként az ember szemét és fedetlen bőrfelületét károsíthatja.
3.2. Kémiai kóroki tényezők
Kémiai kóroki tényezők a gázok gőzök, gyógyszerek, folyamatok során keletkező közti
termékek stb.

A foglalkozási eredetű rákkeltőket a WHO rákkutató ügynöksége, az IARC három
kategóriába sorolja. Az 1. kategóriába a bizonyítottan humán rákkeltők, a 2A kategóriába az
emberben valószínűleg rákkeltők, a 2B kategóriába a feltételezetten rákkeltő anyagok
tartoznak. Az IARC munkavédelmi szempontból a 2A és 2B kategóriás kóroki tényezőket is
humán rákkeltőként javasolja kezelni.
3.3. Biológia kóroki tényezők
Baktériumok, vírusok, gombák, paraziták a biológia kóroki tényezők.
A biológiai tényezők a fertőzés kockázatának szintjétől függően négy csoportba sorolhatók:
1. csoport: az a biológiai tényező, amely nem képes emberi megbetegedést okozni,
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2. csoport: az a biológiai tényező, amely képes emberi megbetegedést okozni, ezért veszélyt
jelenthet a munkavállaló számára, de elterjedése az emberi közösségben nem valószínű, az
általa kiváltott betegség többnyire eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,
3. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést képes okozni, ezért
komoly veszélyt jelenthet a munkavállaló számára, szétterjedésének kockázata az emberi
közösségben fennállhat, de általában eredményesen megelőzhető, vagy a kezelése hatásos,
4. csoport: az a biológiai tényező, amely súlyos emberi megbetegedést okoz, ezért komoly
veszélyt jelent a munkavállaló számára, az emberi közösségben való szétterjedésének nagy a
kockázata, általában nem előzhető meg, vagy nem kezelhető hatásosan.
A védőoltást a munkavállaló számára a munkáltatónak térítésmentesen kell biztosítani. A
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet és a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza a biológiai
tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmét. Az oltások beadása a
foglalkozás-egészségügyi orvos feladata. A védőoltások dokumentációja a „Védőoltási könyv
14 év feletti személy részére” című oltási dokumentumban, a dolgozók törzslapján, az orvos
saját nyilvántartásában, táblázat formájában, a külföldön munkát vállalóknál nemzetközi
oltási bizonyítványban történik. A munkakörhöz kötött oltásokról és az oltási
szövődményekről bejelenés történik.
Munkakörökhöz (foglalkozásuk révén veszélyeztetettek) kapcsolódó védőoltások és az
oltandók köre a következő:
Hastífusz elleni védőoltás Salmonella typhi-vel való fertőződés kockázata esetén,
szennyvízzel, emberi ürülékkel kapcsolatba kerülők (csatornamunkások, mélyépítők, katonák,
tűzoltók, búvárok, laboratóriumok, kórházi fertőző osztályok dolgozói).
Kullancs encephalitiselleni védőoltás szükséges kullancsexpozíció lehetősége esetén
(erdőgazdaság, erdészek, olajmunkások, köztéri parkokat takarítók, vadászok,
környezetvédelmi cégek dolgozói, vízügyi munkások).
Hepatitis A és B oltás szükséges egészségügyi dolgozóknál.
Veszettségelleni preexpozíciós oltás szükséges a veszettség vírusával foglalkozóknál,
állatorvosoknál, laboratóriumi, ebrendészeti, állatmenhelyeken dolgozóknál.
Diftéria elleni oltás szükséges fertőző osztályokon, humán mikrobiológiai
laboratóriumokban.
Tetanusz elleni védőoltás földdel szennyezett sérülések lehetősége esetén előírt (mélyépítés,
mezőgazdaság, állatgondozás, munkabalesetek).
Meningococcuselleni védőoltás speciális egészségügyi munkakörökben, mikrobiológiai
laboratóriumokban
purulensmeningitisben/
septicaemiában
szenvedők
liquorát/
hemokultúráját vizsgálók, a Neisseriameningitidis törzsek vizsgálatával foglalkozók, a
betegek ellátására kijelölt fertőző és intenzív osztályok dolgozói esetében szükséges.
Influenza elleni oltás szükséges a közszolgálatban, egészségügyben dolgozóknál,
transzplantációs, onkológiai, hematológiai, dializáló, felnőtt- és gyermek intenzív ellátást
nyújtó, krónikus belgyógyászati osztályokon, szociális otthonokban dolgozóknál.
A munkáltatónak biztosítani kell továbbá immunhiányos betegek, várandós nők és az
újszülöttek, csecsemők ápolását/gondozását végző varicella fertőzésre fogékony
egészségügyi dolgozók varicella elleni védőoltását.
Az Országos Epidemiológiai Központ az Epinfo hasábjain módszertani levélben évente
közzéteszi az oltások, így a munkakörhöz kötött védőoltások rendjét, új szempontjait.
Vonatkozó irodalom: EMMI módszertani levele a 2019. évi védőoltásokról
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3.4. Ergonómiai kóroki tényezők
Ide tartoznak a munkahelyek, munkaeszközök kialakításából és az ember- gépmunkakörnyezet kapcsolatának nem megfelelőségéből adódó terhelések.
Részei:
 munkakörnyezet kialakítása,
 emberi tényezők vizsgálata,
 munkaszervezés,
 biztonsági és környezetvédelmi szempontok vizsgálata,
 új és korrekciós munkahelyek,
 lehetséges megbetegedések, balesetek.

3.5. Pszichés és pszichoszociális kóroki tényezők
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szabályozza a munka világában a fokozott pszichés
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket
egyfelől a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek (5. számú melléklet),
másfelől a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók (6. számú
melléklet) tekintetében.
Az 5. számú melléklet felsorolja a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeket, mint a
különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért, a döntés szükségessége
(azaz, a nehezen áttekinthető helyzetben, új helyzetekben, hiányos információk alapján,
ellentmondó információk alapján, bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
egymást gyorsan követő problémákban hozott döntések stb.), az alkotó szellemi tevékenység
(különös tekintettel a zavaró ingerek környezetében, a különösen bonyolult szabályok,
utasítások alapján végzett szellemi tevékenységek esetén), a rutin szellemi munka (ha azt
időkényszer viszonyai között, rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó
ismétlésével, vagy tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel kell végezni), a különböző
munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer vagy
különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben, a képernyős
munkahelyeken történő munkavégzés, az emberekkel foglalkozás kötelezettsége
konfliktusveszélyes helyzetben, a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos
személyek nevelési-oktatási, ápolási-gondozási, rehabilitációs intézményeiben, javító
intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végzők. A szakképzett ápolói munkát végzők
elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális intézményeiben,
szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti
belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon),
onkológiai osztályokon, detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint
drogambulancián, illetve-osztályokon.
A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. számú melléklete meghatározza a pszichoszociális
kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók körét. Ide tartoznak a gazdálkodó szervezet
hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei, a
családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők (a munkavállaló élete
kiszolgáltatottabbá válik, többet kell utaznia, kevesebbet pihen, családi kapcsolata lazulhat,
gyakori az adaptációs zavar, a túlmunka esetenkénti igényével, rendszertelen étkezési,
komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel rendelkező munkavállalók), a hajléktalan
munkavállalók, a külföldről áttelepült munkavállalók (az áttelepülést követő első 2 évben),
valamint az állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek (a munkába állást követő 3
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évben). A három műszakos, különösen a folyamatos három műszakos munkarend rákkeltő
munkahelynek minősül (a pszichoszociális terhelés szempontjából a nappali alvás pihenési
értéke a szükségesnél lényegesen kisebb.
4. Orvosi alkalmassági vizsgálatok
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az egészségi alkalmasság
megállapítására vonatkozóan háromféle orvosi vizsgálatról rendelkezik, úgymint:
1. a szakmai alkalmassági vizsgálatról,
2. a munkaköri alkalmassági vizsgálatról, valamint
3. a személyi higiénés alkalmassági vizsgálatról.
Az egyes vizsgálatok tekintetében az egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkát végzők,
illetve foglalkoztatók tekintetében a jogszabály a következőket írja elő:
Foglalkoztathatósági vizsgálat, szakvélemény
Egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a
foglalkoztathatósági szakvélemény beszerzése
− a fiatalkorú és idősödő munkavállaló,
− a várandós, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák,
− a járványügyi érdekből kiemelt munkakörben és az egészségkárosító kockázatok
között foglalkoztatottak
kivételével nem kötelező feltétele a foglalkoztatásnak.
A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadására irányuló orvosi vizsgálatot mind a
munkáltató, mind pedig a munkavállaló kezdeményezheti. A szakvélemény - az érvényességi
időn belül - több munkáltatónál is felhasználható.
A szakvélemény a kiállításától számított 1 évig érvényes.
A
foglalkoztathatósági
vizsgálat
és
ennek
alapján
a
foglalkoztathatóság
szakvéleményezésének mellőzése esetén a munkáltató saját belátása szerint dönt a
munkavállaló foglalkoztatásáról, és az ezzel járó teljes felelősséget viseli.
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó foglalkoztathatósági szakvélemény
A foglalkoztathatóság szakvéleményezését önkormányzati közfoglalkoztatás esetén az állami
foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, más közfoglalkoztatás
esetén a közfoglalkoztató kezdeményezi a közfoglalkoztatás megkezdése előtt.
A foglalkoztathatósági vizsgálatról a szakvéleményt:
a) foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel
rendelkező egészségügyi szolgáltató szakorvosa, vagy
b) önkormányzati közfoglalkoztatás esetén az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi
és megyei kormányhivatal telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó
hely, más közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes szakellátó hely
szakorvosa.
Egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálata
Az egészségügyi dolgozók alkalmassági vizsgálatáról a 2003. évi LXXXIV. törvény és a
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet rendelkezik. A rendelet célja a betegellátás és az
egészségügyi dolgozó biztonsága érdekében annak biztosítása, hogy az egészségügyi dolgozó
csak olyan egészségügyi tevékenységet végezzen, amellyel nem veszélyezteti sem saját, sem
az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő egészségét vagy testi épségét. A törvény alapján
nem csak a szervezett munkavégzés körében dolgozó, hanem az egyéni vállalkozó
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egészségügyi tevékenységet folytatók is kötelesek munkaköri alkalmassági vizsgálaton részt
venni.
Munkaköri alkalmassági vizsgálat
A magyarországi alkalmassági vizsgálatok hatályos rendjét a 33/1998.(VI. 24.) NM rendelet
szabályozza.
A rendelet hatálya a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalókra,
munkaügyi központokra, szakképző intézményekre és a munkavégzésbe bekapcsolódó
munkanélküliekre terjed ki.
A rendelet mellékletei tartalmazzák a járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket, az
egészségügyi nyilatkozatot, azokat a fizikai, kémiai kóroki tényezőket, amelyek az évenkénti
időszakos orvosi vizsgálatoknál gyakoribb alkalmassági vizsgálatokat tesznek szükségessé, a
fokozott baleseti veszélyekkel, pszichés terheléssel járó tevékenységeket, a pszichoszociális
kóroki tényezőknek kitett csoportokat, a hazaitól jelentősen eltérő éghajlatú és fokozottan
járványveszélyes országok listáját.
Előzetes alkalmassági vizsgálatot minden új belépő munkavállaló esetében (meghatározott
tényezők esetében a régi munkavállalóknál is) el kell végezni, aminek célja annak
megállapítása, hogy egészségileg alkalmas-e az adott munkakör ellátására anélkül, hogy az
veszélyeztetné saját vagy utódai egészségét.
Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok gyakoriságát a munkahelyi expozíció
függvényében határozhatjuk meg. Fenti jogszabályon kívül, tehát a külön jogszabályokban
[pl. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM r., 26/2000. (IX. 30.) EüM r., 12/2006. (III. 23.) EüM
r., 22/2005. (VI. 24.) EüM r., 66/2005. (XII. 22.) EüM r.], meghatározott egészségkárosító
kockázatok (pl. veszélyes, rákkeltő anyagok, zaj, rezgés) közötti munkavégzés esetén az
alkalmasság időtartama a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően csökkentendő.
A soron kívüli alkalmassági vizsgálat minden olyan esetben indokolt, ha felmerül fokozott
expozíció, heveny foglalkozási megbetegedés, eszméletvesztéssel járó állapot, vagy ismétlődő
munkabaleset. Soron kívüli vizsgálat szükséges továbbá 30 napos keresőképtelenséget
követően 3. és 4. csoportos biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalóknál 10 napot
meghaladó keresőképtelenség esetén, vagy ha nem egészségi ok miatt 6 hónapot meghaladóan
a munkavégzés szünetel.
A záró vizsgálat célja a munkavállaló egészségi állapotának felmérése az adott munkakörben
történő foglalkoztatás megszűnésekor. Rákkeltő munkakörülmények, illetve rákkeltő (10 éves
munkavégzés után, benzol esetén 4 éves expozíció után) vagy ionizáló sugárzó (4 év
munkavégzés) anyagokkal való tevékenység során az idült foglalkozási betegségek
veszélyével járó munkavégzéskor illetve korkedvezményre jogosító munkakörökben (4 év
munkaviszony után), továbbá külföldi munkavégzés befejezése után hazatéréskor kell
elvégezni
Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
Egyes járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek esetén az egyszerűsített
foglalkoztatási jogviszonyban is szükséges a foglalkoztatás előtt személyi higiénés
alkalmassági vizsgálat, úgy mint:
− egészségügyi intézményekben az újszülöttek, koraszülöttek, csecsemő- és gyermek és
felnőtt betegek ellátásával kapcsolatos valamennyi munkakör
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5. Egyéb tényezőkhöz kapcsolódó különös jogszabályon alapuló szabályozás
5.1. Éles, hegyes munkaeszközökkel végzett munka
Az egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközök által
okozott sérülések megelőzéséről, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok
kezeléséről az 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet rendelkezik.
Ennek a rendeletnek megfelelően az egészségügyi szolgáltató az éles vagy hegyes eszközök
kiválasztásakor, ezt követően a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
egészségének védelméről szóló rendeletben előírt gyakorisággal értékeli a munkavállalók
biztonságát és egészségét érintő kockázatokat.
A kockázatértékelésnek figyelembe kell vennie az adott egészségügyi szolgáltatónál
alkalmazott technológiát, az expozíció meghatározását, az expozíció jellegét, mértékét,
tartalmát, a munkaszervezést, a munkakörülményeket, a képesítések szintjét, a munkához
kapcsolódó pszichoszociális tényezőket, valamint a munkakörnyezethez kapcsolódó tényezők
hatásait.
5.2. Legionella fertőzés megelőzése
Rendeleti előírás, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre,
illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.)
EMMI rendeletben rögzített fő szabályoknak, előírásoknak megfelelő intézkedések gyakorlati
megvalósítása a munkahelyeken rendben megtörténjék.
5.3. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás
A jogszabály: az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális
egészségi és biztonsági követelményeiről szóló 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet. Hátsérülés
alatt elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése, valamint tartósan fennmaradó
kóros állapotot okozó betegségének kialakulását értjük.
A teher kézi mozgatása elsősorban akkor jelentheti hátsérülés kockázatát, ha a teher:
- túl nehéz vagy túl nagy,
- nem kézre álló vagy nehéz fogni,
- instabil vagy tartalma elmozdulhat,
- olyan módon helyezkedik el, hogy annak mozgatása során nincs lehetőség a törzs közelében
történő elhelyezésére, vagy a törzs hajlításával vagy elfordításával lehet tartani, illetve
mozgatni,
- körvonalai (felszíne) vagy halmazállapota (állaga) miatt valószínű, hogy a munkavállaló
sérülését okozza ütközés esetén.
A fizikai erőkifejtés elsősorban hátsérülés kockázatával akkor járhat, ha a tehermozgatás
- túl megerőltető,
- csak a törzs elcsavarodásával kivitelezhető,
- a teher hirtelen elmozdulhat,
- a test labilis helyzetében következik be,
- ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjék az emelés.
5.4. Képernyő előtti munkavégzés
Vonatkozó jogszabály: a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
Kockázatértékelést alábbi szempontok figyelembevételével kell végezni:
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1. A munkáltató a kockázatértékelés során vizsgálta-e az alábbi tényezők előfordulásának
lehetőségét: - látásromlást előidéző tényezők, - pszichés (mentális) megterhelés, - fizikai
állapotromlást előidéző tényezők.
2. Megfelelő munkáltatói intézkedés megtörtént-e - a munkaközi szünetek biztosítása végett,
- a maximálisan napi 6 órás képernyős munka betartatása végett.
3. A munkáltató a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben előírtakat is figyelembe véve a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosánál kezdeményezte-e a munkavállalók szem- és
látásvizsgálatának elvégzését a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése
előtt, majd ezt követően kétévenként, illetve, ha a munkavállalónak olyan látási panasza
jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe.
4. A képernyős munkahely(ek) kialakítása teljeskörűen megfelel(nek)-e a követelményeknek
(például: képernyők és billentyűk, munkaasztalok és munkafelületek, munkaszékek,
térkövetelmények, megvilágítás, tükrözés és fényvisszaverődés, zaj, klíma).
5.5. Infekciókontroll egészségügyi intézményekben
A 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről előírja az egészségügyi szolgáltatóknál működtetett infekciókontroll menetét,
felelőseiket, az Antibiotikum Bizottságok működését.
Az infekciókontroll része a surveillance-tevékenység (olyan folyamatosan működő
információs rendszer, amely standardizált definíciók és módszertan alapján validált
kritériumok szerinti adatgyűjtést, elemzést, értelmezést, visszacsatolást és intervenciót tesz
lehetővé). A surveillance tevékenység vonatkozik az egészségügyi ellátással összefüggő
fertőzésekre, a kórokozók azonosítására, az antibiotikum-rezisztenciára, az antibiotikumok
felhasználási szokásaira. Preventív tevékenység, mely kötelező az egészségügyi szolgáltatók
részére.
A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet tárgyalja a fertőző betegségek és
járványok esetén teendőket.
6. Útmutató a munkahelyek kockázatelemzéséhez
6.1. Jogi alapok
A munkaegészségügy prevenciós tevékenységének alapvetése a munkahelyi kockázatok
becslése, elemzése és kezelése. A kockázatértékelés a munkáltató legáltalánosabb, további
intézkedéseket megalapozó komplex preventív feladata, melynek fő célja az optimális
munkakörülményeinek megteremtése, és a munkavállalók egészségének megőrzése.
Valamennyi foglalkoztatási tevékenységet erre alapozva kell megkezdeni és folytatni.
Az 1993. évi XCIII. tv. (a továbbiakban: munkavédelmi tv.) 54. § (2) bek. alapján a
munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve
szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes
anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket
(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a
veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A
kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező
előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének
meghatározásáról. A munkáltató a kockázatértékelést és a megelőző intézkedéseket− eltérő
jogszabályi rendelkezés hiányában − a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt
esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.
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A munkavédelmi tv. szerint a kockázat definíciója: veszélyhelyzetben a sérülés vagy az
egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.
E definíció figyelembe veszi mind a veszély bekövetkezésének valószínűségét (matematikai
valószínűség, értéktartománya 0 /lehetetlen/ és 1 /biztos/ között), mind a bekövetkező
esemény súlyosságát.
A kockázatértékelés annak áttekintése, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja,
vagy veszélyeztetheti a munkavállalókat, és milyen óvintézkedések szükségesek az
egészségkárosodás megelőzésére.
Gyakorlati szempontból a munkavállaló egészségi állapotát érintő kóroki tényezők lehetnek
- fizikai (zaj, ionizáló, nem ionizáló sugárzás, vibráció, hideg, meleg környezet),
- kémiai (irritatív, toxikus, mutagén, terratogén, karcinogén anyagok),
- biológiai (mikroorganizmusok),
- pszichoszociális,
- ergonómiai tényezők.
A kockázatértékelés minden munkahelyre, munkakörre és minden munkavállalóra
elvégzendő.
A munkahelyi kockázatértékelés célja a konkrét veszélyhelyzetek felmérése, és a megelőzést
célzó teendők meghatározása. A tevékenység lényege az adott személyi, tárgyi, szervezési
feltételek elemzése és összevetése a vonatkozó előírásokkal.
A munkavédelmi tv. szerint a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a
munkakörülmények javulását.
A kémiai kockázatbecslés lépései az alábbiak:
- a veszélyek azonosítása,
- az expozíciós hatás (koncentráció/ dózishatás összefüggés) elemzése,
- az expozíció becslése,
- a kockázat minőségi illetve mennyiségi jellemzése.
A kockázatbecslés alapján értékelni, kezelni, csökkenteni, illetve ha lehetséges meg kell
szüntetni a veszélyeztető tényezőket.
A kockázatelemzés három fő részből áll:
- kockázat becslés,
- kockázat kezelés
- kockázat kommunikáció.
6.2. Gyakorlati teendők
Munkahellyel kapcsolatos információk gyűjtése (munkavállalói létszám, összetétel, személyi
jellemzőinek a megismerése, a tevékenységhez használt gépek, technológiák,
munkafolyamatok és karbantartással kapcsolatos tevékenységek dokumentumainak
áttekintése).
Tájékozódó helyszíni bejárás (munkahigiénés szemle, üzemi szemle) után, a nyert adatok
összevetésével a kockázati tényezők azonosítása. A veszélyazonosítása illetve kockázat
mértékének meghatározása mellett szükséges a veszélyeztetett munkavállalói csoportok
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lehatárolása, valamint az egészségüket károsító tényezők okozta lehetséges károsodások
súlyosságának értékelése is.
Veszélyek jellemzése, koncentráció/dózishatás összefüggés elemzése: expozícióbecslés,
mérés, amelyet - ha lehetséges- mennyiségi kockázat jellemzés követ.
Kockázat értékelés: a becsült kockázat összehasonlítása az ismert mértékű kockázattal (t.i.
jogszabályi határértékek).
Utolsó lépés a jegyzőkönyv elkészítése során a vizsgálat eredményének rögzítése. A kockázat
elemzéshez hozzátartozik a kockázatok kommunikációja a munkáltató, a munkavállalók, az
érdekképviseletek, alkalmasint a lakosság felé, az edukáció, valamint a visszajelzések
kiértékelése.
A kockázatelemzés lépései
Kockázatbecslés
Veszélyek azonosítása
(kóroki tényezők, fizikai,
kémiai,
biológiai,
pszichoszociális,
ergonómiai)

Kockázatok kezelése
Kockázatok értékelése
Kockázatkezelési
stratégia
kialakítása
A kockázat csökkentésére
illetve
megszüntetésére
szolgáló intézkedési tervek
veszélyek jellemzése
kidolgozása
(kollektív
és
egyéni
expozíciók
értékelése, védelemkialakítása)
mérések végzése
Visszacsatolási
rendszer
kockázatok mennyiségi felállítása
a
folyamatos
és minőségi jellemzése
kockázat kontroll céljából
Veszélyeztetettek
azonosítása
(munkahelyek
munkakörök szerint)

Kockázatkommunikáció
Munkáltatói
feladatok
kidolgozása, végrehajtása,
ellenőrzése
Munkavállalói
feladatok
kidolgozása, végrehajtása,
ellenőrzése
Oktatás, képzés
Minőségellenőrzés

Minőségellenőrzési rendszer
kialakítása a kockázat kezelés
és eredményességének, költséghatékonyságának értékelésére

A kockázatértékelés során elvégzendő gyakorlati teendők:
- veszélyek azonosítása, a veszélyeztetett személyek és munkakörök azonosítása,
eszközök, berendezések, munkahely, technológia veszélyeinek megismerése, leírása,
minőségi és mennyiségi értékelése. A kockázatok több tényezőből tevődhetnek össze,
ezért a kockázatértékelés során a munkáltató felelősségi körébe tartozó valamennyi
tényezőt figyelembe kell venni.
Egyes kóroki tényezők hatásainak becslése:
- fizikai kóroki tényezők: villamos hálózatok és berendezések, hordozható villamos
munkaeszközök, elektromos zárlat, elektromosság okozta tűz vagy robbanás,
elektrosztatikus feltöltődés, elektromágneses sugárzás vagy tér, részecskesugárzás,
lézerek használata, zaj, infra- és ultrahang, nem megfelelő munkahelyi világítás,
mechanikai rezgés, forró vagy hideg anyagok, tárgyak, közegek, nyomás alatti
közegek (sűrített gázok, gőzök), emberek, mozgása esetleg támadása. Kedvezőtlen
klimatikus feltételek, hideg, meleg, kedvezőtlen páratartalom, huzathatás.
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-

biológiai kóroki tényezők: baktériumok, vírusok, paraziták, gombák.

-

kémiai kóroki tényezők: veszélyes anyagok/keverékek (belélegzése, lenyelése, bőrön
át való felszívódása), gyúlékony, robbanékony, oxidáló, maró, instabil vagy erősen
reakcióképes, allergizáló, fertőző, rákkeltő, mutagén, teratogén, utódkárosító anyagok,
szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, aeroszolok, porok).

-

pszichés kóroki tényezők jelenléte: nagy koncentrációt igénylő munka, túl intenzív
vagy egyhangú munka, éjszakai munka, egyedül vagy elszigetelten végzett munka,
személyek fenyegetése, támadása, a feladatok, munkafolyamatok vagy munkavégzés
szervezési
hiányossága,
összehangolatlansága,
tisztázatlansága
vagy
áttekinthetetlensége, túl sok vagy túl kevés információ, emberi kapcsolati tényezők
(kiszolgáltatottság, rosszindulat, passzív dohányzás, szexuális zaklatás).

-

egyéb lehetséges munkahelyi kockázatok: munkavédelmi vagy munkavégzéssel
összefüggő oktatási hiányosságok, üzemeltetési dokumentáció hiánya, alkalmassági
vizsgálatok hiánya, műszaki tartalmú időszakos felülvizsgálat hiánya, az
elsősegélynyújtás hiányosságai.

A kockázat értékelés lehet:
a) kvantitatív: olyan kóroki tényezők esetén, amelyek határértéke ismert és jogszabályban
előírt, illetve mennyiségének mérése lehetséges. Ilyenek pl:
- fizikai kóroki tényezők esetében a zaj, vibráció, ionizáló és nem ionizáló sugárzás,
hőmérséklet, megvilágítás,
- kémiai kóroki tényezők esetén az egyes vegyületekre vonatkozó határértékek.
b) kvalitatív: egyes kóroki tényezők esetében kvantitatív kockázatbecslés nem lehetséges,
mert mérésükre nincs módszer, vagy nem megvalósítható. Ilyenek pl:
- balesetveszély, pszichoszociális kóroki tényezők, egyes ergonómiai tényezők,
biológiai kóroki tényezők jelentős része.
A határértékek megadása determinisztikus hatású anyagok esetében egyszerűbb. Ezek az
anyagok alacsonyabb dózisban alkalmazva hatástalanok, küszöbdózis felett a hatásuk
arányosan növekszik és bizonyos dózisnál maximálódik. Ezen ágenseknél megadhatóak a
vegyületre vonatkozó dózishatárok (pl. átlagos, csúcs, maximális koncentráció), amely
értékek alatt kell maradni a munkahelyeken.
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A sztochasztikus hatás esetében nem létezik hatástalan dózis. Ilyen esetekben akár egyetlen
molekula is okozhat következményekkel járó változást. Sztochasztikus típusú kóroki tényezők
esetében a kockázatértékelés során eltűrhető kockázatot szabnak meg.

Információszerzés
A kockázatok felméréséhez több forrásból is szükséges információkat szerezni. Ezek
lehetnek:
- munkatevékenység,
munkafolyamatok,
technológia,
munkaeszközök,
munkamódszerek közvetlen megfigyelése,
- munkavállalók és képviselőik tapasztalatainak figyelembe vétele,
- a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, gyártók és szállítók használati utasításai,
adatlapjai, gépkönyvei, kezelési utasításai, vegyszerek biztonsági adatlapjai,
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munkahelyi belső szabályzatok, munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és
rendkívüli események adatai, más munkahelyek közzétett adatai, tapasztalatai,
tudományos és műszaki irodalom, munkavédelmi adatbázisok,
helyszíni vizsgálatok, akkreditált mérések, szaktanácsadók, munkavédelmi
szolgáltatók adatai.

A kockázat megítélésénél figyelembe kell venni a veszély, és az okozható kár mértékét,
kiterjedését, a veszélyeztetett személyek számát, a bekövetkezés valószínűségét. Az értékelés
a legtöbb esetben nem igényel bonyolult matematikai megoldásokat. A munkahelyek zöménél
az értékelés a felismert veszélyek áttekintését és a kockázatok rangsorolását jelenti annak
érdekében, hogy a munkáltató meghatározhassa és megtehesse a szükséges intézkedéseket.
A kockázatok minőségi / mennyiségi értékeléséhez egyszerű kategóriákat célszerű felállítani.
Ilyenek a következők:
A károsodás jellege, súlyossága szerint a személyi sérülés lehet:
- kisebb személyi károsodás (horzsolás, zúzódás, múló egészségkárosodás),
- súlyos személyi károsodás (törés, csonkulás, krónikus egészségkárosodás),
- halálos (életveszélyes) baleset vagy egészségkárosodás.
A veszély, a bekövetkezésének valószínűsége szerint lehet:
- valószínűtlen;
- lehetséges, de nem valószínű;
- valószínű; szinte elkerülhetetlen, a bekövetkezés csak idő kérdése.
A fentiek szerint a kockázatokat súlyossági sorrendbe állítjuk. A legsúlyosabb (legsürgősebb
intézkedést igénylő) kockázatok azok, ahol a veszélyek a legsúlyosabb kárt okozhatják, a
legtöbb személyt érinthetik, és a legnagyobb valószínűséggel következhetnek be.
A sürgősségi sorrend:
- azonnali,
- rövid,
- középtávú,
- hosszú távú.
A munkáltató fentiek ismeretében dönt arról, hogy a jelenlegi helyzet kielégíti-e a
munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeit, a kockázatok megfelelően
kontroláltak-e, a fennálló kockázatok milyen módon szüntethetők meg, illetve milyen
intézkedéseket kell tenni a kockázatok megelőzése vagy csökkentése érdekében.
A kockázat csökkentése
Az értékelés alapján konkrét intézkedési tervet kell kidolgozni, felelősök és határidők
megjelölésével.
Kockázat kezelési hierarchia
- ha lehetséges, a kockázatot teljes mértékben ki kell zárni,
- kockázati tényezőket (pl. veszélyes anyag, technológia) kevésbé kockázatossal kell
helyettesíteni,
- a kockázatot a keletkezési helyén kell megszüntetni, hogy minél kisebb helyen kelljen
védekezni ellene, és minél kevesebb munkavállalót érintsen, a veszélyzónákat a lehető
legkisebbre kell szűkíteni,
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munkaszervezési intézkedéseket tenni a kockázati tényező hatásának csökkentésére
(felhasznált anyagmennyiség, expozíciós idő csökkentése, munkavállalók rotációja),
kollektív műszaki védelem kiépítése,
egyéni védőeszközök használata.

Mind a kevésbé kockázatos entitással (anyaggal, technológiával, munkaeszközzel, stb.)
történő helyettesítéskor, mind a kockázat keletkezési helyén történő megszüntetésekor gondot
kell fordítani arra, hogy az intézkedés tolja át máshová a kockázatot. A kollektív védelmet
előnyben kell részesíteni az egyéni védőeszközök alkalmazása helyett. Az egyéni
védőeszközök alkalmazását mindig csak végső lehetőségként szabad számításba venni, ha a
munkavállalók egészségének és biztonságának védelme kollektív műszaki és szervezési
intézkedésekkel nem biztosítható. Alkalmazni kell a műszaki fejlődés nagyobb biztonságot
nyújtó eredményeit. A védelmi szint a műszaki fejlődés színvonalával együtt, annak
megfelelően emelkedjék.
Az munkáltatói kockázatcsökkentő intézkedéseknek mindig az adott munkahelyhez,
munkavállalókhoz és munkakörülményekhez kell igazodniuk.
A kockázat csökkentésének általános módszertani elvei a következők:
- a veszély keletkezési helyén történő felszámolására zárt technológia alkalmazása, a
veszélyes munkafolyamat, technológia elkülönítése, elszigetelése,
- a munkavállaló eltávolítása a veszélyes munkafolyamattól,
- a
munkaeszközök
ellátása
biztonsági
berendezéssel
(védőburkolattal,
védőberendezéssel),
- megfelelő mozgástér biztosítása,
- tiszta, rendes munkahely kialakítása, a keletkező hulladék megfelelő eltávolítása,
- a munkavállalók adekvát tájékoztatása, képzése, oktatása, ellenőrzése,
- megfelelő szakképzettségű és számú munkavállaló alkalmazása,
- 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,
- egyéni védőeszközök biztosítása,
- előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok megszervezése,
- a munkabalesetek és foglalkozási betegségek megfelelő bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása,
- megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési
lehetőségek biztosítása.
A munkáltató köteles tájékoztatni a kockázatértékelésről és a munkavédelmi intézkedésekről
a nála munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személyt, a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatot és a munkavédelmi képviselőt vagy bizottságot.
A kockázatértékelést végző személy csak javaslatot tehet a kockázatok megítélésére. A
munkáltatót, illetőleg megbízottját terheli a felelősség a feltárt hiányosságok
megszüntetésével kapcsolatban és a fennmaradó kockázatok vállalásában.
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A kockázatbecslés, kockázatértékelés teljes folyamatát dokumentálni kell. A
dokumentációnak jelenleg nincs hatályos előírt formátuma, ezen anyag mellékleteként
közreadunk egy általános, tapasztalataink szerint jól használható formátumot.
Tartalmi szempontból a következőket kell tartalmaznia:
- 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, annak megállapítása, hogy a
körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve
biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
- a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
- a következő kockázatértékelés tervezett időpontja;
- az előző kockázatértékelés időpontja.
A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles minimálisan 5 évig megőrizni.
A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockázatok
csökkentése érdekében meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban hatásosan és
stabilan csökkentették a kockázatokat.
A kockázatértékelést háromévente, illetve indokolt esetben kell elvégezni.
A biológiai, valamint az éles, hegyes munkaeszközök jelentette kockázatokat évente, a
rákkeltővel végzett tevékenységet kétévente kell értékelni.
Amennyiben változás következik be a munkakörülményekben, technológiában,
munkaeszközökben,
felhasznált
anyagokban,
munkaszervezésben,
munkavállalói
állományban, munkavédelmi követelményekben, műszaki fejlődésben vagy a rendelkezésre
álló ismeretekben, akkor szükségessé válik a kockázatértékelés ismételt (soron és renden
kívüli) elvégzése, illetőleg felülvizsgálata.
Praktikusan a kockázatértékelés során értékelendőek a következmények, valószínűségek és
gyakoriságok 5 fokozatú, egyszerű skála alkalmazásával, az alábbiak szerint:
- 1. nincs következmény,
- 2. 3 napot nem meghaladó elváltozás,
- 3. 3 napnál hosszabb ideig tartó elváltozás,
- 4. enyhe, maradandó károsodás,
- 5. súlyos, maradandó károsodás, esetleg haláleset.
A valószínűség ötfokú skálán értékelve, lehet:
- 1. nagyon valószínűtlen (10000 évente 1x),
- 2. valószínűtlen (10000 évente előforduló),
- 3. valószínű (100 évente előforduló),
- 4. elég valószínű (10 éven belűl előforduló),
- 5. nagyon valószínű (1 éven belül előfordult).
A gyakoriság ötfokú skálán lehet:
- 1.a veszély előfordulása műszakonként kevesebb, mint 5 perc, vagy ritkábban mint
naponta,
- 2. műszakonként 5-30 perc,
- 3. műszakonként 30 perc - 2 óra,
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4. műszakonként több mint 2 óra, de nem állandóan,
5. a műszak alatt állandóan jelen van.

A kockázatbecslés eredménye ötfokú skálán lehet:
- 1. nem jelent kockázatot,
- 2. kis kockázatot jelent,
- 3. közepes kockázat,
- 4. nagy kockázat,
- 5. rendkívül nagy kockázatot jelent, amely azonnali beavatkozást igényel.
A kockázat kezelése ötfokú skálán lehet:
- 1. nincs szükség intézkedésre,
- 2. nem sürgős intézkedést igénylő,
- 3. pontos határidejű intézkedést igénylő,
- 4. sürgős intézkedést igénylő,
- 5. a működés azonnali leállítását teszi szükségessé.
A kockázat kezelés lehetőségei a következőek:
- 1. műszaki intézkedések (általános illetve helyi),
- 2. munkaszervezés,
- 3. egyéni védelem.
Általános elvként érvényes, hogy a kollektív védelem mindig előnyt élvez az egyéni védelem
szemben.
6.3. Határértékkel rendelkező egyes kóroki tényezők
Kóroki tényező
Ionizáló sugárzás

Határértéket tartalmazó jogszabály, ajánlás
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
Nem-ionizáló sugárzás
ICNIRP (International Non-ionizingRadiationProtection) ajánlása
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet a munkavállalókat érő mesterséges
UV sugárzás
optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és
biztonsági követelményekről
Elektromágneses sugárzás
32/2000. (XI. 16.) EüM rendelet a vezeték nélküli távközlési
építmény
által
kibocsátott
elektromágneses
sugárzás
egészségügyi határértékeiről
63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti
frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses
terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők
(elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra
vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
Zaj
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő
zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről
Vibráció (egésztest, kéz- 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett
kar)
munkavállalókra
vonatkozó
minimális
egészségi
és
munkabiztonsági követelményekről
Vegyi anyagok, porok
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek
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kémiai biztonságáról
26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő
anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről
12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos
kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
13/2006. (III. 23.) EüM–FMM együttes rendelet a munkahelyek
kémiai biztonságáról szóló25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM
együttes rendelet módosításáról
44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a
veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól

6.4. Kvantitatív kockázat értékelés
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
szabályozza egyes vegyi anyagok (kémiai kóroki tényezők) hazánkban érvényes foglalkozásegészségügyi szempontú határértékeit. A törvényben rögzített definíciók az alábbiak:
Veszélyes anyag: minden, a kémiai biztonsági törvény (2000. évi XXV. törvény a kémiai
biztonságról) előírásai szerint és a CLP rendelet2 alapján veszélyesként osztályozott anyagot.
Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az
osztályozás során veszélyes besorolást kap.
Expozíció: a munkahelyen jelen lévő veszélyes anyagok hatásának való kitettség, amely a
munkavállalót (egyéni védőfelszerelés nélkül) éri.
Az expozíció becslése azon tevékenység, mely magában foglalja az expozíció mérését,
illetőleg mérés hiányában a feltételezhetően megszökött anyag becsült tömegének
munkatérben valószínűsíthető hígulásából adódó légtér-koncentráció becslését.
Az expozíciós idő a munkavállaló által a vegyi anyaggal szennyezett munkatérben eltöltött
napi, heti és éves időtartam órákban, napokban, hetekben kifejezve.
A munkakörnyezeti monitorozás a munkahely légterében jelen lévő veszélyes anyagok
koncentrációjának meghatározott időközönkénti, illetve folyamatos mérése és regisztrálása.
Expozíciós mutatók: ÁK (megengedett átlagos koncentráció), CK (megengedett
csúcskoncentráció) és MK (maximális koncentráció) értékek.
A megengedett átlagos koncentráció a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében egy
műszak során megengedett átlag koncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem
fejt ki káros hatást, jelölése ÁK.
A
megengedett
csúcskoncentráció
(rövid
ideig
megengedhető
legnagyobb
levegőszennyezettség) a légszennyező anyagnak egy műszakon belül megengedett, az ÁK
értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja (az ÁK és CK-értékre vonatkozó
követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük), jelölése CK.
A maximális koncentráció a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, jelölése MK. A
maximális koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során
(18-62 év között) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat (pl.
rosszindulatú daganatos megbetegedés kockázata) 1:100000/év (10 mikrorizikó/év, 10
mikroR. 1 mikrorizikó 1 esemény bekövetkezése 1 millió esetből).
2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. december 16-i 1272/2008/EK RENDELETE az
anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet
módosításáról
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A BLV (biológiai limit érték) az anyag vagy metabolitja biológiai mintában mért
koncentrációja, amely a jellemző biológiai változást létrehozza (cholineszteráz enzim gátlása,
methemoglobin képződés).
Vegyi anyagok esetében a fokozott expozíciós esetek (a munkavállaló szervezetében a
foglalkozás gyakorlása közben a vegyi anyag biológiai határértékeket meghaladó
koncentrációjának jelenléte) kiszűrésére a biológiai expoziciós monitorozást, az ún. BEMvizsgálatokat végeznek. Ez azt jelenti, hogy a biológiai expozíciós mutatókat a dolgozók
vérében vagy vizeletében meghatározott gyakorisággal rendszeresen mérjük. A BEMvizsgálatok során mérhetjük közvetlenül a szervezetbe kerülő vegyi anyagokat, pl. fémeket, a
vegyi anyag bomlástermékét (pl. xilol esetében a vizeletben a metil-hippursavat), illetve a
károsító hatást jellemző paramétert (pl. szerves- foszforsav- expozícióban a vörösvértestek
acetilkolin-észteráz aktivitását.
A Magyarországon alkalmazott biológiai expozíciós és hatásmutatók (BEM) megengedhető
határértékei a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM rendelet 2. sz. melléklete alapján

Vegyi anyag

vizeletben

határérték vérben

Anilin

p-aminofenol

metHb, mhv, mu összHb mu 10
3%-a

Arzén

arzén

mu 0,13

Benzol

fenol

mu 1,5

Dimetilformamid

N-metil-formamid

mu 40

Etil-benzol

mandulasav

mhv, mu 1500

Fenol

fenol

mu 300

Fluorid vegyületek

fluorid

mu 7, köv. me 4

Higany (szervetlen)

higany

nk 0,05

Kadmium

kadmium

Króm

króm

mu 0,02 k

Kobalt

kobalt

mu 0,03

n-Hexán

2,5-hexán-dion

mu 3,5

Nikkel

nikkel

mhv, mu 0,02

Nitrobenzol

p-nitrofenol

mu 5

Ólom (szervetlen)

D-ALA

Pentaklórfenol

pentaklórfenol

Szelén

szelén

Szén-monoxid

mg/g kreatinin

kadmium nk, 10 mikrogr/ Nk 0,01
l

ólom nk, 3 hónapnál
hosszabb exp. esetén,
500*, 300**,
5,9***ZPP*** 3,9**
mikrogr/g Hb, ill. 2,4*,
1,5** mikromol/l
nk 0,075
CO Hbmu, összHb 5 %-a
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Szerves
foszforsavészter tart.
peszticidek

vörösvérsejt vagy teljes
vér acetil-kolineszteráz,
nk, 25-os csökkenés az
alapaktivitáshoz
képest****

Sztirol

mandulasav

mhv, mu 1000

Toluol

hippursav o-krezol

Triklóretilén

triklórecetsav

mhv, mu 50

Xilol

metilhippursavak

mu 1500

Értelmezés:
mu: műszak után, köv. me: következő műszak előtt, mhv: munkahét végén, nk: nem kritikus
rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték "technikai értékként" kezelendő, * férfiak és 45
évnél idősebb nők, ** 45 évnél fiatalabb nők, *** határérték túllépése esetén a vérólom
koncentráció meghatározása kötelező, **** az alapaktivitás az expozíciómentes periódusban
egy héten belül két alkalommal történt mérések értékeinek átlaga, ZPP: cink protoporfirin
A BEM vizsgálatok gyakorisága
Vizeletben
− Anilin műszak után, félévenként
− Arzén műszak után, évenként
− Benzol műszak után, félévenként
− Dimetil-formamid műszak után, félévenként
− Etil-benzol munkahét végén, műszak után, évenként
− Fenol műszak után, félévenként
− Fluorid-vegyületek műszak után és a következő műszak előtt, évenként
− Higany (szervetlen) nem kritikus, félévenként
− Kadmium nem kritikus, évenként
− Króm műszak után, évenként
− Kobalt műszak után, évenként
− n-Hexán műszak után, évenként
− Nikkel munkahét végén, műszak után, évenként
− Nitro-benzol műszak után, évenként
− Szelén nem kritikus, évenként
− Sztirol munkahét végén, műszak után, évenként
− Toluol műszak után, évenként
− Triklór-etilén munkahét végén, műszak után, évenként
− Xilol műszak után, évenként
Vérben
− Anilin munkahét végén, műszak után, félévenként
− Kadmium nem kritikus, évenként
− Ólom (szervetlen) nem kritikus, évenként
− Szén-monoxid műszak után, évenként
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−

Szerves foszforsav-észter tartalmú peszticidek nem kritikus, gyártás, formulázás,
kiszerelés esetén, félévenként higítás, keverés felhordás, raktározás, gépkezelés,
permetezés (szezonban egyszer) esetén, évenként

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről a 8. mellékletében rendelkezik a
sérülékeny munkavállalói csoportok esetén a következő vegyületekkel kapcsolatos
munkavégzési korlátozásokról, tiltásokról.
Tilos nagyon mérgező, a reprodukciót károsító, daganatkeltő, teratogén, mutagén vegyi
anyagokkal történő expozíció.
Tiltott a szerves oldószerek, ólom és ólomvegyületek, higany és higanyvegyületek, indium és
indiumvegyületek, VI értékű króm és VI értékű krómvegyületek, antibiotikumok, hormonok,
hormonkészítmények gyártásával, csomagolásával, üzemszerű felhasználásával járó
bármilyen tevékenység. A külön jogszabályban meghatározott rákkeltő anyagok, továbbá
aminopterin, antikoagulánsok, citosztatikumok, difenil-hidantoin, dohánytermékek, fenol,
halotán, jódtartalmú gyógyszerek, szekvencionális orális kontraceptivumok, melfalán, metilCCNU, nem szteroid östrogének, nikotin, tireosztatikumok expozíciójával járó tevékenységek
is tilosak.
A kémiai anyagok toxikológiai értékelése során világszerte használnak egyéb mennyiségi
mutatókat is. A veszélyes vegyi anyagok toxikológiai sajátosságaik alapján lehetnek nagyon
mérgezőek, mérgezőek, ártalmasak, maróak, irritatívak, túlérzékenységet okozók (allergizáló,
szenzibilizáló), specifikus egészségkárosító sajátosságúak (szerv vagy szervrendszer
specifikusan). Hatásuk lehet heveny, félheveny vagy idült mérgezésben megnyilvánuló,
amelyek lehetnek súlyosak vagy nem súlyosak, reverzíbilisek vagy irreverzíbilisek. A
vegyületek károsító hatása lehet rákkeltő, mutagén, reprodukciót (fertilitást) károsító (CMR
anyagok, carcinogenic, mutagenic, reprotoxic) szaporodást károsító, teratogén, embriotoxikus
hatásúak. Az expozició történhet respiratorikus, enterális és dermális úton. Egyes anyagok
felhalozódhatnak a szervezetben, bioaccumulálódó és biomagnifikálódó anyagok. Lényeges
továbbá a vegyületek ökotoxikólógiai hatása és biodegradálódó képessége is.A vegyületek
toxikus hatásának értékelésekor meghatározzák az LD (lethaldose, halálos dózis) és LC
(lethalconcentration, halálos koncentráció) valamint az LD50 és LC50 értékeket, azt az
anyagmennyiséget, amelytől a kísérleti állatok (általában patkányok) 50%-a elpusztul.
A mennyiséget testtömeg kilogrammra vonatkoztatják, és ez vegyületek a besorolási dózisa.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos további információk tekintetében utalunk a
„Munkavégzés veszélyes anyagokkal” című fejezetre.
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Melléklet
1. Kockázatértékelés értelmezése
A veszélyelemzésben kétdimenziós kockázatértékelő módszert alkalmazzuk:
A kockázat mértékét az előfordulás valószínűségének és a következmény súlyosságának
szorzata határozza meg. A kockázatok értékelésének egy lehetséges módját az alábbi 5x5-ös
mátrix szemlélteti.
KOCKÁZATÉRTÉKELŐ
MÁTRIX
Következmény
súlyossága

5
4
3
2
1

Előfordulás
valószínűsége
5
4
3
25 20 15
20 16 12
15 12 9
10 8
6
5
4
3

2
10
8
6
4
2

1
5
4
3
2
1

Következmény súlyossága:
1. Elhanyagolható: a veszélyforrás és az expozíciós faktorok nem okozhatnak
balesetet, átmeneti vagy végleges egészségkárosodást, a kockázat nem nagyobb,
mint ami az embereket normál életvitelük során éri.
2. Alacsony: sérülésveszély, fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés
valószínűségét hordozza ugyan, de szervezési intézkedéssel elkerülhető.
3. Mérsékelt: balesetveszély, fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés
fenyegethet vagy fenyeget egy vagy több dolgozót.
4. Súlyos: a dolgozó egészsége, testi épsége a munkahelyen folyamatosan veszélyben
van.
5. Nagyon súlyos: egy vagy több dolgozó élete, testi épsége, egészsége a
munkahelyen súlyosan veszélyeztetett (súlyos, maradandó egészségkárosodást
vagy halált okozhat).
Előfordulás valószínűsége:
1. Nem valószínű
2. Ritkán valószínű
3. Mérsékelten valószínű
4. Valószínű
5. Nagyon valószínű
Kockázat mértéke:
1, 2, 3 Elviselhető kockázat:
A kockázat minimális szintje, amikor a veszélyforrás nem okozhat balesetet,
egészségkárosodást, foglalkozási megbetegedést vagy a kockázat nem nagyobb, mint ami az
embereket normál életvitelük során éri. Ha lehetőség van rá, ezt a kockázatot is csökkenteni
kell a következő értékelési periódusig.
4, 5, 6 Alacsony kockázat:
Alacsony a kockázat, ami sérülésveszély, egészségkárosodás, foglalkozási megbetegedés
valószínűségét hordozza ugyan, de szervezési intézkedéssel a baleset elkerülhető.
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8, 9, 10 Közepes kockázat:
Ha balesetveszély, egészségkárosodás, foglalkozási megbetegedés fenyegethet vagy fenyeget
egy vagy több dolgozót. Intézkedés hozatala válhat szükségessé, de határideje gazdasági és
szervezési lehetőségek függvénye.
12, 15, 16 Fokozott kockázat:
Ha a dolgozó egészsége, testi épsége a munkahelyen folyamatosan veszélyben van. Azonnali
intézkedést kell hozni, addig a munkát csak fokozott figyelemmel és felügyelettel szabad
végezni. A felügyeletet adhatja egy a munka biztonságára kioktatott, megbízott személy.
20, 25 Elviselhetetlen kockázat:
Ha egy vagy több dolgozó élete, testi épsége, egészsége a munkahelyen súlyosan
veszélyeztetett. A munkavégzést azonnal meg kell szakítani, s az nem folytatható a
veszélyhelyzet megszűntetéséig.
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2. Kockázatértékeléshez használható adatlapok
1. Munkakörnyezeti kockázatértékelés
Sorszám:

Helyszín:
Kockázatértékelést végző neve:

Időpont:
Aláírás:

Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:
fő
Épület/osztály/helyiség megnevezése:
megfelelő

Műszakok száma:

nem
Megjegyzés
megfelelő

Villamos szerelvényei (dugaljak, vezetékek, kapcsolók,
vill. szekrények stb.)
állapota
funkció feliratok
biztonsági jelölések
Lámpatestek,
fényforrások
állapota
üzemképessége
WC, fürdőszoba
állapota
felszereltsége
Öltöző helyiségek
állapota
felszereltsége
Étkező helyiségek
állapota
felszereltsége
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Súlyosság

Valószínűség

Kockázat
mértéke

Kórterem, kezelő
felszerelés
állapota
elsősegélyhely jelölés
(tábla)
elsősegélynyújtók
nevének,
elérhetőségének
feltüntetése
Hulladék
elkülönített gyűjtés,
tárolás
veszélyes hulladék
hűtő
tároló edényzet
állapota
Közlekedési,
menekülési utak,
lépcsők, lépcsőházak
állapota
szabadon tartás
jelölés
megvilágítás
vészvilágítás

Ajtók
állapota
kitámasztó szerkezet
Ablakok
állapota
Falazat
állapota
Padozat
állapota
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Természetes szellőzés
állapota
Szellőztető rendszer
állapota
üzembehelyezése
rendszeres
felülvizsgálat
(megléte,
dokumentáltsága)
rendszeres
karbantartás
(megléte,
dokumentáltsága)
Klíma berendezések (hűtés, fűtés)

állapota

működőképessége
üzembehelyezése
rendszeres
karbantartás
megtörténte
rendszeres
karbantartás
dolumentálása
Fűtő berendezések

állapota

Munkahelyi levegő

minőség
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2. Fizikai kockázatértékelés
Sorszám:
Helyszín:
Kockázatértékelő neve:

Időpont:
Aláírás:

Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

fő

XFizikai kockázatértékelés (általános)

Munkahely:

Munkakör:

Létszám:

Sorszám

Veszélyforrás

Veszély
azonosítása

Védelem

Súlyosság

1

anyagmozgatás

anyag
lábra ejtése

egyéni
védőeszköz

szervezési
intézkedés

anyag
leesése

egyéni
védőeszköz

teher
emelése

szervezési
intézkedés
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Valószínűség

Kockázat
mértéke

Megjegyzés

2

3

gép,
berendezés

közlekedés a
munkahelyen

áramütés

szervezési
intézkedés

zaj

kollektív
védelem

hőhatás

kollektív
védelem

elesés,
elbotlás,
elcsúszás

közlekedési
utak
szabadon
tartása
munkahelyi
rend

4

munkahelyi
környezet

világítás

világítás
mérés

hőmérsékl
et (hideg,
meleg)

kollektív
védelem

légáramlás,
huzat

kollektív
védelem
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3. Veszélyes anyagok/keverékek felhasználásának kockázatértékelése
Sorszám:
Időpont:
Aláírás:

Helyszín:
Kockázatértékelést végző neve:
Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

fő

Műszakok száma:

XKémiai anyagok kockázatértékelése

Munkahely megnevezése:
Felhasználás helyszíne:
Munkakör megnevezése:
Érintett dolgozói létszám:

Egyéni
védőeszköz

Sorszám

CAS-szám
Felhasznált
(biztonság
anyag
i
megnevezése adatlapról
)

Éves
felhasznált
összmennyiség

Expozí
ciós
idő
óra/év

van
Ártalom
megfelelő/
R vagy
részben
H
megfelelő/
mondat
nem
megfelelő/
nincs
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Biolológiai
ellenőrző
monitoring

Légszenny
ezettség
mérés

szükséges
van/nincs

szükséges
van/nincs

nem
szükséges

nem
szükséges

Súlyos
ság

Valószínűsé
g

Kocká
zat
mérték
e

4. Képernyő előtti munkavégzés kockázatértékelése
Sorszám:
Helyszín:
Kockázatértékelést végző neve:
Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

Időpont:
Aláírás:

fő

Műszakok száma:

XKépernyő előtt végzett munkavégzés kockázatainak felmérése és értékelése

Munkahely megnevezése:
Képernyős
helyszíne:

munkavégzés

Munkakör megnevezése:

Érintett dolgozói létszám:

Sorszám

Veszély azonosítása/Vizsgálat Megállapítás
tárgya
igen/nem

1

A munkavállaló a napi
munkaidejéből rendszeresen
használ legalább 4 órán
keresztül képernyős
munkaeszközt?

2

A folyamatos képernyő előtti
munkavégzést megszakítják az
előírt óránként legalább
tízperces - össze nem vonható
– szünetek?

3

A munkáltató biztosítja-e a
látásvizsgálatokat?

4

A munkavállaló részt vesz
ezeken?
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Súlyosság

Valószínűség

Kockázat
mértéke

Megjegyzés

5

A képernyőn megjelenő jelek
jól definiáltak és világos
formájúak, megfelelő
méretűek, a jelek és a sorok
között megfelelő a térköz?

6

A képernyőn megjelenő kép
stabil, nem villódzik?

7

A fényesség ill. a kontraszt a
használó által könnyen
állítható?

8

A képernyő könnyen
elfordítható és dönthető?

9

Zavaró tükröződéstől ill.
fényvisszaverődéstől mentes a
képernyő?

10

A billentyűzet dönthető?

11

A billentyűzet előtt van elég
hely a kezelő csuklójának
megtámasztására?

12

A billentyűkön lévő jelek jól
olvashatók?

13

A munkaasztal matt (nem
fényvisszaverő) anyagú?

14

A munkaasztal mérete
megfelelő?

15

A munkaszék megfelelően
stabil?

16

A szék magassága könnyen
állítható?

17

A szék támlája magasságban
állítható és dönthető?
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18

A munkaasztal körül elegendő
tér van a mozgáshoz?

19

Kielégítő a megvilágítás
(kontraszt-munkalámpa)?

20

A nappali természetes
megvilágítás csökkentésére
vannak-e takaróeszközök?
(reluxa, stb.)

21

Zavart okozó zajtól mentes a
munkakörnyezet?

22

Sugárzó vagy áramló
hőhatásától mentes a kezelő
személy munkahelye?
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5. Biológiai kockázatértékelés
Sorszám:
Időpont:
Aláírás:

Helyszín:
Kockázatértékelést végző neve:
Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

fő

Műszakok száma:

XBiológiai kockázatok értékelése

Munkahely megnevezése:
Munkakör megnevezése:
Érintett dolgozói létszám:

Biológiai
tényező
megnevezése

Biológiai
tényező
csoportja

Védőoltás
Fertőzés
forrása

Expozíciós Expozíció
idő
mértéke

szükséges
igen/nem
Baktériumok

Vírusok

Paraziták

Gombák
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Egyéni
védőeszköz
van
megfelelő/
részben
Súlyossá
megfelelő/
g
nem
ValóKockázat
megfelelő
színűség mértéke
nincs
nem
szükséges
nem
kapott (fő) kapott
(fő)

6. Biológiai kockázatok értékelése, védelmi intézkedések meghatározása és értékelése
Sorszám:
Helyszín:
Kockázatértékelést végző neve:

Időpont:
Aláírás:

Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

fő Műszakok száma:

XBiológiai kockázatok értékelése

Védelmi intézkedések meghatározása és értékelése
Munkahely megnevezése:
Előfordulás helyszíne:
Biológiai tényező megnevezése - osztályba sorolása:
Baktériumok
Vírusok
Gombák
Védelmi szint /a 61/1999 (XII.1.) EüM 16§ (2)/:
Védelmi szintek
Védelmi intézkedés
1

2

3

4

5

6

7

Értékelés

2

3

4

nem

ajánlott

igen

nem

igen,
a kimenő
levegőnél

igen,
a be-és kimenő
levegőnél

ajánlott

igen

igen, zsilipen át

Legyen a munkahely légmentesen
körülzárható a fertőtlenítéshez
nem

ajánlott

igen

A fertőtlenítő eljárások
pontosítása

igen

igen

igen

A munkahelyen a légköri
nyomáshoz képest negatív
levegőnyomást kell fenntartani

nem

ajánlott

igen

igen

igen

igen

A munkahelyet el kell különíteni
minden más tevékenységtől
ugyanabban az épületben
A munkahely bemenő és kimenő
levegőjének szűrése HEPA-val
vagy hasonló eszközökkel
(nagy hatékonyságú szemcse
légszűrő)
A belépés korlátozása csak a
kijelölt munkavállalókra

Hatásos kártevő mentesítés,
például a rágcsálók és rovarok
ellen
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megfelel/
nem felel meg

megjegyzés

8

9

A felületek vízhatlansága, könnyű
tisztíthatósága

Savaknak, lúgoknak,
oldószereknek és ferőtlenítő
szereknek ellenálló felületek

igen

igen,
a munkaasztaloké
és a padlóé

igen,
a
munkaasztaloké,
a falaké,
a padlóé és
a mennyezeté

igen

igen

igen
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7. Éles-hegyes eszközök kockázatértékelése
Sorszám:
Helyszín:

Időpont:

Kockázat-értékelést végző neve:

Aláírás:

XÉles és hegyes eszközök kockázatértékelése

Munkahely megnevezése:
Felhasználás helyszíne:
Munkakör megnevezése:
Érintett dolgozói létszám:

Éles és
hegyes
Sor- eszköz
szám csoportok
megnevezés
e
1

tűk

2

kanülök

3

branűlök

4

szettek

5

szikepenge

6

punkciós
tűk

7

ollók

8

csipeszek

Eszköz
ök
száma
db

Egyszer
használat
os
eszközök
száma
db

Expoz
íció
kocká
zata

Expozíci
ónak
kitett
munkak
örök
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FE
OR
kód

Kock
Helyett Expozí
ValóVédel Súlyos
ázat
esítciós
színű
em
ság
mérté
hetőség idő
ség
ke

8. Mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelése
Sorszám:
Időpont:

Helyszín:
Kockázat-értékelést végző neve:

Aláírás:

XMesterséges optikai sugárzás kockázatértékelése

Munkahely megnevezése:
Munkakör megnevezése: fizikai, alkalmazotti
Érintett munkavállalói létszám:
Triviális források, amelyek nagy valószínűséggel jelentéktelen expozíciót okoznak és ezért biztonságosnak
tekinthetők

Triviális optikai sugárforrás neve

biztonság
os
használat
van
nincs
feltételein
ek
megfelel

Mennyezetre szerelt:
fénycsövek
Halogén spotlámpák
Kompakt fénycsövek (CFL)*
Wolfram ízzók
Számítógép képernyők
CFL reflektor
UVA rovarcsapdák
Wolfram ízzók helyi megvilágításra
Fénymásolók
LED jelzőfények
Gépkocsi jelzőlámpái
Utcai világítás
Vakuk
Gáz hősugárzók (fej felett elhelyezve)
* CFL az energiatakarékos kompakt
fénycső kereskedelmi rövidítése
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Súlyosság

Valószínűs
ég

Kockáz
at
megjegyzés
mértéke

9. Elektromágneses sugárzás kockázatértékelése
Sorszám:
Helyszín:

Időpont:

Kockázat-értékelést végző neve:

Aláírás:

XElektromágneses sugárzás kockázatértékelése

Munkahely megnevezése:
Munkakör megnevezése
Érintett munkavállalói létszám:
Triviális/nem triviális források:
biztonságo
Elektromágnes van s használat nincs
feltételeine
es sugárforrás
k megfelel
neve
igen
nem

Súlyosság Valószínűség

WIFI rendszerű
router, jel
erősítő
MR berendezés
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Kockázat Mérési
mértéke eredmény

10. Ionizáló sugárzás kockázatértékelése
Sorszám:
Helyszín:

Időpont:

Kockázat-értékelést végző neve:

Aláírás:

Ionizáló sugárzásokat használó munkahely kockázatértékelése
Munkahely megnevezése:
Felhasználás helyszíne:

megfelelő

nem
megfelelő

Helyiségek zárva tartása
A laboratórium kulcsa
elkülönítve egy
lemezkazettában tárolva
"Sugárveszély!"
figyelemfelhívó jelzés, tábla
Belépés korlátozása, csak
engedéllyel
Radioaktív anyagok
tárolásának helye
Radioaktív anyagok zárható
hűtőszekrényben ill.
ólomszekrényben tárolva
Tárolt mennyiség
Az izotópokról nyilvántartás
vezetése
Radioaktív hulladékok
biztonságos kezelése
Radioaktív hulladékokhoz
illetéktelen személy nem
férhet hozzá
A kezelő személyek
szakképesítéssel rendelkeznek
Mérési eredmények
Sugárvédelmi megbízott és
annak helyettese
Helyi
Sugárvédelmi
Szabályzat
Kollektív védelem
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megjegyzés

11. Veszélyes anyagokkal/keverékekkel való munkavégzés kockázatértékelése
Sorszám:
Helyszín:
Időpont:
Kockázatértékelést végző neve:
Aláírás:
XMUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK ALKALMAZÁSÁNAK VIZSGÁLATA
Munkahely megnevezése:
Felhasználás helyszíne:
Nyilvántartás, kimutatás
Mennyiségről:
Mennyiségváltozásról:
elhelyezésről (részlegen, tárolóhelyen):
Jelölés, jelzés vizsgálata: tároló
edényzeten a címkék
tartalmazzák-e?
szükséges vizsgálni

nem szükséges
vizsgálni

igen/nem

megjegyzés

szükséges vizsgálni

nem szükséges
vizsgálni

megfelelő /
nem megfelelő

megjegyzés

megfelelő /
nem megfelelő

megjegyzés

anyag megnevezése

veszélyre utaló jelet (szimbólum)

veszélyre utaló R/H mondatot
magyar azonosító számot (CAS szám)
gyártó vagy forgalmazó nevét, címét
Biztonsági adatlap vizsgálata

A veszélyes anyagot kíséri-e
biztonsági adatlap?
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A biztonsági adatlap rendelkezésre áll-e a raktárakban, tárolóhelyen?
A biztonsági adatlap rendelkezésre áll-e az üzemben, részlegen, ahol az anyagot felhasználják?
Veszélyes hulladék vizsgálata

igen

nem

Keletkezik-e veszélyes hulladék?
tárolás módja

Kezelő személyzet felkészültségének vizsgálata
A veszélyes anyaggal dolgozó(k) rendelkeznek-e

igen/nem

megjegyzés

igen/nem

megjegyzés

megfelelő szakképesítéssel
megfelelő ismeretekkel (oktatás)
írásos megbízással
Egyéni védőeszköz és védőfelszerelés
fajtája és védelmi képessége megfelelő
használat
tárolása megfelelő

Tárolás vizsgálata
igen

nem

Raktárhelyiség van
megfelelő/
nem megfelelő
zárhatósága
belső világítása
szellőztethetősége
helyiségben és bejáratnál a szimbólumjelek elhelyezése
rendszeres takarítása
elszóródott, elcseppent veszélyes anyagok semlegesítése, összetakarításának módja

Szállítás vizsgálata (intézeten, laboron belül)
A csomagolóanyag-edényzetek megakadályozzák-e a
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megjegyzés

kiszóródást
kiszivárgást
kiömlést
kipárolgást

Felhasználás vizsgálata

tárolás módja

szükséges vizsgálni

nem
szükséges megfelelő/
vizsgálni
nem megfelelő

mért komponens

mérési eredmény

természetes szellőzés

Az
anyagok
munkahelyi
levegőszennyezettségének
vizsgálata
Az anyag mérése

1.mérési hely
2.mérési hely
3.mérési hely
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jegyzőkönyv száma

megjegyzés

12. Pszichés és pszichoszociális kockázatok értékelése
Sorszám:
Időpont:

Helyszín:
Kockázat-értékelést végző neve:
Munkakör:
Foglalkoztatotti létszám:

Veszély azonosítása

Súlyosság

Aláírás:
fő

Műszakok száma:

Valószínűség

A munkáltatónál mennyire
tekinthető biztosnak a
munkalehetőség?
Alkalmaznak-e a vizsgált területen
Időskorú munkavállalót?
Fiatalkorú munkavállalót?
Fogyatékkal élő munkavállalót?
Migráns munkavállalót
(kül/belföldi)?
Várandós nőt vagy szoptatós anyát?
Krónikus betegségben szenvedő
munkavállalót?
Hajléktalan munkavállalót?

Állami gondozásból követő 3 éven
belül kikerült munkavállalót?
A gazdálkodó szervezet
hierarchizáltságából, belső
kapcsolatrendszeréből adódó
konfliktusszituációk érintettjeit?
Családtól távol, országon belül vagy
kívül tartósan munkát végzőket, a
túlmunka esetenkénti igényével,
rendszertelen étkezési, komfortot
nélkülöző pihenési lehetőséggel?

Külföldről áttelepült munkavállalót,
az áttelepülést követő első 2 évben?

Mennyire jellemzőek a vizsgált területen:
Különösen nagy felelősség viselése
emberekért, anyagi értékekért?
Döntés szükségessége
nehezen áttekinthető helyzetben?
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Kockázat mértéke

Megjegyzés

hiányos, egymásnak
információk alapján?

ellentmondó

bonyolult szabályok, összefüggések,
utasítások alapján?
egymást
gyorsan
problémákban?

követő

Alkotó szellemi tevékenység
zavaró ingerek között?
különösen bonyolult
utasítások alapján?

szabályok,

Rutin szellemi munka időkényszer
között?
Rövid idejű, egyszerű
változtatás
nélküli
ismétlésével?
Tartósan szükséges
figyelemmel?

feladat
állandó

akaratlagos

Különböző
munkaeszközök,
technológiai folyamatok,
gyors
váltogatása
időkényszer
vagy
figyelmi követelmény, fokozott
felelősség eseteiben?
Ügyfelekkel
foglalkozás,
konfliktusveszélyes helyzetben?
Pénz kezelés?
Egyedül történő munkavégzés?
A vizsgált területen

Előfordult-e pszichés, szexuális
zaklatás, kényszerítés?
Elkötelezett-e a munkáltató az
erőszakmentes munkakörnyezetet
létrehozására?
Zaklatás esetén foganatosítanak-e
szankciót?
A panasztétel szankciómentes?
Ismertette a munkáltató a
panasztételi eljárást?
Biztosított a titoktartás?

Előfordult-e manifeszt erőszak/testi
sértés/ megfélemlítés?
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Biztosított-e a vizsgált területen

Olyan tréning a munkavállalók
számára, ahol megtanulhatják,
hogyan kell kezelni az ügyfelekkel
kialakuló problémás helyzeteket?
Zaklatás elleni stratégia?
Vezetői tréningek?
Mennyire jellemzi a munkaszervezést
Egyhangú, monoton a munkavégzés?
Rugalmatlan a munkaidő?
Folyamatos-e a munkarend?
Elegendő pihenőnap esik szombatra
és vasárnapra?
12/24 vagy 24/48 órás műszakrend?
Elegendő időt biztosítanak a
munkavállalóknak a feladat
elvégzéséhez?
Kell-e túlóráznia a
munkavállalóknak?

Ellentételezik-e a túlmunkát?
Karrierlehetőség a munkahelyen?
Jellemző a munkák kiszervezése?
Egyértelmű munkautasításokat ad a
munkáltató?
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13. Burnout állapotfelmérés
Érzelmi kimerültség
Munkahely:
Foglalkozás:
Életkor:

éves

Döntse el, hogy a következő mondatok mennyire igazak Önre. Az 1-es azt jelenti, hogy az
állítás egyáltalán nem jellemző Önre, a 10-es pedig azt, hogy az állítás tökéletesen illik Önre.
Nincs több erőm a munkámhoz.

Belül üresnek érzem magam

Nincs több erőtartalékom

Nem tudok választ adni életem legfontosabb kérdéseire

Már nem tudom miért dolgozom ilyen körülmények között

Legszívesebben a fogasra akasztanám a munkámat

Ma már nem tudom elképzelni, hogy nyugdíjas koromig dolgozzam ebben a munkakörben,
szeretném minél hamarabb abbahagyni

Sürgősen szabadságra van szükségem

A soron kívüli feladatokat már egyáltalán nem tudom vállalni
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Úgy érzem, mintha kiégtem volna

Értékelés
Számolja össze a kapott pontokat! A pontszámnak 10 és 100 között kell lennie. Minél
magasabb ez az érték, annál magasabb az érzelmi kimerültség szintje.
30 pont alatti érték esetén nem beszélhetünk burnoutról – kiégésről. A 60 pont feletti értékek
a kiégés erős jelét mutatják. Azonban, ha már egy kijelentésre is 10-es értéket adott,
ugyancsak fennállhat a burnout veszélye.
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