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1. A gumiipar bemutatása 

 

1.1. Nemzetközi kitekintés  

 

A gumi rövid története  

 

A gumi felhasználásával készült termékek az életünk szinte minden területén megtalálhatók. 

A kaucsuknak, mint a gumi alapanyagának megismerése a maya kultúra kialakulása előtti 

olmék kultúra időszakára tehető i. e. 1500–500 között. Rájöttek, hogy az őserdőben található 

Hevea brasiliensis fa fehér, gyantás nedvét rugalmas golyókká lehet formálni. A kaucsuk 

elnevezés az indián kahucsu, azaz „síró fa” szóból származik. Ezt a törzset a környező népek 

olméknak, kaucsukembereknek, vagy a „gumi föld” lakóinak nevezték. A kaucsukfát kb. 6 

éves korában lehet először megcsapolni. Ilyenkor a fa kérgét átvágják, és edényt helyeznek a 

bemetszés alá. A későbbi azték birodalom uralkodójának, Tochtepecnek évi adója díszes 

köpönyegek, harci öltözetek, arany hajpántok és kakaó mellett 16 000 gumilabdából állt. A 

maya és azték indiánok kedvelt játéka az ulama nevű labdajáték volt. A játékosok a tömör 

gumilabdát csípőjükkel lökték tovább, kéz, láb használata tilos volt. A labdát egy gyűrű 

közepén található nyíláson kellett átlökni. Kolumbusz matrózai „india rubber”-nek nevezték 

az új anyagot. Munoz spanyol történész megemlíti, hogy Kolumbusz rakományában masztix 

gyanta is volt, ami a rágógumi őse volt. 1516-ban írták le elsőként a kaucsukfát. A belőle 

nyert nyers latexet az indiánok ruhák, takarók, csónakok vízhatlanítására és szigetelésére 

használták. Cortes, majd Pizarro katonái is indiánoktól származó vízhatlan gumicipőket 

hordtak. A kaucsuktermő fák igazán ismertté 1735-ben váltak. Az expedíció egyik tagja, 

Charles Marie Condamine küldte Európába az első kaucsuk mintadarabot. 1770-ben az angol 

Priestley felfedezte, hogy ezzel az új anyaggal, a kaucsukkal radírozni lehet. Ezért kapta 

angolul a rubber, dörzsölő nevet. A kaucsuk nehezen megmunkálható anyag. Charles 

Macintosh észrevette, hogy a kaucsuk jó oldószere a benzol. Ezzel a kaucsuk széles körű 

felhasználására nyílt lehetőség. Az oldattal kezelt textíliák felülete az oldószer elpárologása 

után vékony kaucsukréteggel vonódott be. Két kaucsukkal kezelt szövet összenyomásával 

elérték, hogy közöttük vízhatlan réteg alakult ki, amely egymáshoz ragasztotta az anyagokat. 

1823-ban szabadalmat nyújtott be a vízhatlan esőkabátról, amely róla kapta a nevét. Az új 

anyag felismerése és ipari alkalmazása indította el a vállalkozókat Amazóniába. 
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Kaucsukgyűjtő telepek, majd városok jöttek létre. 1830-ra a világ kaucsukfelhasználása az 

Amazonas menti kaucsukból elérte az évi 150 tonnát. 

A kitermelő munkások a seringueiro-munkások voltak. A korabeli leírás szerint a seringueiro 

-munkások bemetszették a kaucsukfa kérgét, a fa nedve, a latex apró edényekbe csorgott. 

Megalvadás előtt összegyűjtötték és a tejnedv kicsapatására a nedvbe botot mártottak. A botot 

tűz fölött forgatták, amíg 30-40 kg-os kaucsuktömb nem képződött a boton.  

A kaucsuk kémiai szerkezetének tisztázása több lépésben történt. Faraday 1826-ban 

megállapította, hogy szénből és hidrogénből áll. 1832-ben Lüdersdorf megállapította, hogy a 

szén és hidrogén aránya 5:8-hoz. A kaucsuk elemi építőeleme a C5H8 összetételű izoprén, 

amelyet Williams állított elő a kaucsuk száraz desztillációjával. 1841-ben Charles 

Goodyearnek sikerült a kaucsukból gumit előállítani kén és ólomfehér festék hozzáadásával 

és hevítéssel, a vulkanizálás eljárásának felfedezésével. A gumi keményebb és sokkal 

rugalmasabb, mint a korábbi termék volt, és rugalmasságát télen sem vesztette el. A gumi 

tulajdonságait a kén mennyiségével változtatta. 1840-ben a kénmennyiség növelésével 

feltalálta a keménygumit, az ebonitot. Thomas Hancock 1843-ban a vulkanizálásra alkalmas 

gépeket fejlesztett ki. A vulkanizálással a kaucsukból jó minőségű gumit gyártottak, amely az 

eredeti anyagtól szerkezetében csak abban különbözött, hogy az izoprénláncok kettős kötései 

felszakadtak, és a kén az egymás melletti láncokat összekapcsolta. Az így előállított guminak 

növekedett a rugalmassága, valamint a kémiai ellenállása is. Ezeket a tulajdonságokat 

különböző adalékanyagokkal később tovább fokozták, ami a gumi mechanikai sajátságainak 

javulásához is vezetett. A 19. század második felében szükségessé vált a fejlődő gumiipar 

nyersanyag-ellátásának bővítése. Kaucsukfa-ültetvények létesültek Brazílián kívül más 

országokban és újrahasznosították a vulkanizált gumihulladékot. 1881-ben Mitchell a 

gumihulladékot savval regenerálta, lehetővé téve a vulkanizált gumihulladék 

újrahasznosítását. 1876-ban Henry Wickham Brazíliából 70 000 Hevea magot csempészett ki. 

2800 magot sikerült kikeltetni és a fiatal palántákat azonnal Malájföldre és Ceylonra 

szállították. 2000 új cserje született. Az első csapolásra 1882-ben került sor és a termelés 

1907-re elérte az 1000 tonnát. Az ültetvények területe rohamosan nőtt, megalapozva a 

délkelet-ázsiai gumitermelést, amely azóta jelentős szerepet játszik a világ 

kaucsuktermelésében. Az ültetvényi kaucsuk mellett ma jelentéktelen az úgynevezett „vad-

kaucsuk” forgalma. Nem számottevő a Hevea kaucsukhoz hasonló tulajdonságú guttapercha 

és balata termelése, melyek szintén trópusi fák, Ficus elastica, Parthenium argentatum 

latexéből nyerhetők. Ezek a nagy molekulájú anyagok azonban csak kémiai összetételük 

tekintetében azonosak a természetes kaucsukkal. Finomszerkezeti vizsgálatok szerint a 
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poliizoprén másfajta szerkezeti változatának tekinthetők, és ezért tulajdonságaik is eltérőek. A 

guttapercha Délkelet-Ázsia, a balata Dél-Amerika erdőiben található. 1888-ban Dunlop 

pneumatikus gumiabroncsot szabadalmaztatott. 1906-ban felfedezték a szerves gyorsítókat, 

amelyek forradalmasították a vulkanizálás folyamatát. 1908-ban szabadalmaztatták 

gyorsítóként és öregedésgátlóként az anilint. 1914-ben felismerték a gázkorom, a carbon 

black erősítő hatását. A korom megfelelő adagolása javítja a gumi műszaki tulajdonságait, 

elsősorban kopásállóságát és szakító-, továbbszakító-szilárdságát. Németországban az első 

világháború alatt Hofmann az izoprén polimerizációjával állította elő a műgumit. 1915-ben a 

német BASF gyár vegyészei kidolgozták a butadién polimerizációjának a technológiáját. Az 

amerikai Du Pont cég laboratóriumában fejlesztették ki a butadién klórozott származékát, a 

kloroprént, amelynek polimerizációjával 1932-től gyártják a neoprént. A nyersanyagok 

területén lejátszódó fejlődést szükségszerűen követte a technológiai folyamatok átalakulása is. 

A gumiiparban régen sok, nehéz fizikai munkát kellett kézi erővel elvégezni. Ilyen volt 

például egyes gumigyártmányok felépítése, a konfekcionálás. Ezt ma már automata, jól 

felszerelt gépek végzik. Az abroncsgyártás a harmincas évektől a gumiipar legjelentősebb 

ágazata. A gumiabroncs szerves része az abroncsban található kordszövet, más néven 

kablészövet. A kablék láncszálait kordfonalak alkotják. Ha ezek az abroncs kerületi 

középvonalára, azaz a koronavonalra átlósan, diagonálisan, egymáshoz viszonyítva 30-40 

fokos szögben helyezkednek el, akkor diagonál, ha merőlegesen, akkor radiál abroncsról van 

szó. A hetvenes években fejlesztették ki az acélkordot. Az abroncsmintázat 1910 táján jelent 

meg. A futófelületen ekkortól alakítottak ki mintázatokat a gépjármű és az út közötti jobb 

erőátvitel és a vízelvezetés céljából. A mintázat befolyásolja a gumiabroncs viselkedését 

száraz, de főképp nedves, vizes, havas és jeges úton, emellett a gumiabroncsok által keltett zaj 

jelentős forrása. A futófelület mintázata pozitív mintaelemekből és negatív mintaárkokból áll. 

A gumiszerelés, különösen országúton, nehézkes volt. A rossz vagy hiányos műszaki 

feltételek, esetleg a gyakorlat hiánya nehézkessé tette a defektet szenvedett kerék kicserélését. 

Ezt könnyítette meg a keréktárcsa feltalálása, amin keresztül a kerék kapcsolódik a gépjármű 

tengelyéhez. Szisz Ferenc 1906-ban először alkalmazott keréktárcsával együtt leszerelhető 

abroncsot.  

A gumi öregedését különféle adalékanyagokkal késleltetik. A gumi tulajdonságait különböző 

töltőanyagokkal javítják. A képlékenységet lágyítók adagolásával változtatják. Ezek mellett 

égésgátló, illatosító, ragadást gátló anyagokat is alkalmaznak.  
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Gumiabroncs mérföldkövek 

 

- A gumi vulkanizálását a Goodyear cég fedezte fel 1839-ben. 

- John Boyd Dunlop, skót állatorvos ruhával szövött pamut gumicsövet ragasztott 

faperemes biciklijére, ami hatékonyan elnyelte az ütődéseket. Ő volt a gumiabroncs 

feltalálója 1887-ben. 

- 1888 július 23-án J. B. Dunlop bejelentette szabadalmát, amely forradalmasítja a 

kereket. 

- 1891-ben, André és Edouard Michelin feltalálta az első levehető-cserélhető gumit. 

- 1910 körül a gumik fémből készült magra kerültek fel, hogy javítsák a merevséget. A 

nyers gumihoz kormot kevertek, hogy növeljék a kopásállóságát. 

- 1937-ben a Michelin feltalálta az acélszerkezetű karkaszt. 

- 1946. június 4-én a Michelin feltalálta az első radiál-karkasz alapú gumiabroncsot, 

amit szabadalmaztatott. Az első autó, melyre ezeket a gumikat szerelték, a híres 

Citroën Traction Avant. 

- 1955-ben a Michelin feltalálta a tömlő nélküli gumiabroncsot. 

- 1962-ben a japán Bridgestone cég kifejlesztette az első radiál acélszerkezet a 

teherautók és buszok részére. Az első radiál gumiabroncsot személygépkocsira 1964-

ben alakították ki. 

- 1971-ben a Holdjáróra GoodYear abroncsokat szereltek. 

- 1972-ben a Continental piacra dobja a szegecselés nélküli ContiContact téli gumikat. 

- 1977-ben a Columbia űrsiklót Goodrich-gumikkal szerelik fel. 

- A ’80-as években a Pirelli újdonságként a gumiabroncsok alacsony futófelület 

mélységével jött elő. Ez volt az egyik fő technológiai innováció, amely lehetővé tette a 

gumik csökkentett magasságát. 

- 1981-ben a Michelin X Air az első repülőgépekre fejlesztett radiál gumiabroncsokat 

mutatta be. 

- 1992-ben a Goodyear kifejlesztette az első defekttűrő abroncsot.  

- 1992-ben a Michelin piacra dobta az első olyan futófelületet, melyhez kombinált 

szilikátot alkalmazott. Ez a keverék lehetővé tette jó tapadás mellett az alacsony 

gördülési ellenállást.  

- 1999-ben bevezette a Dunlop az abroncsnyomás-ellenőrző rendszert, a warnairt.  
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- 2001-ben a Michelin kifejlesztett egy új technológiát a repülőgép gumiabroncsok 

terén, az NZG technológiát, amely megakadályozza a gumiabroncs deformációját 

nagyobb ütközés vagy egy nagy alakváltozás során. 

 

1.2. A hazai helyzet bemutatása 

 

1.2.1. A magyar gumiipar története  

 

A magyar gumiipar története a reformkorra és a kiegyezés utáni évekre vezethető vissza. Az 

1840-es években működött Pesten a mai Baross utcában a Kölle és Jung cég 

ruganymézgagyára, ahol tűzoltótömlőket és hajtószíjakat gyártottak. A szabadságharc után a 

gyár megszűnt. 1882-ben Schottola Ernő alapított gyárat, a későbbi Ruggyantaárugyár helyén. 

Kezdetben kisebb műszaki gumicikkeket állított elő, majd vasúti gumieszközök gyártására 

tértek át. Üzeme erőteljes fejlődésnek indult. A Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank, valamint 

az Österreichische – Amerikanische Gummifabrik AG átvette az üzemet, és 1890-ben 

megalapították a Magyar Ruggyantaárugyár Részvénytársaságot (MRG). A gyár 

termékskálája szélesedett, gyártmányaival nagy elismerést aratott 1896-ban a millenniumi 

kiállításon, majd később, 1900-ban a párizsi világkiállításon is. 1938-ban a gumiiparban 2800 

főt foglalkoztattak, ennek 80%-a a Ruggyantaárugyárban dolgozott. 1949-ben a magyar 

gumigyárakat államosították. A kisebb gyárak megszűntek, csak a három legnagyobb, a 

Ruggyantaárugyár, a Dorogi Műszaki Gumigyár és a Hungária Gumigyár működött tovább. 

1963-ban megalakult az Országos Gumiipari Vállalat (OGV), mely 1964-ben gyárat alapított 

Szegeden is. Az OGV 1970-ben 11 000 főt foglalkoztatott. 1973-ban az OGV a Taurus 

Gumiipari Vállalat nevet vette fel. 1996-ban a Taurust megvette a Michelin. A Michelin a 

kelet-európai kereskedelmi és logisztikai központját is Magyarországra telepítette. 

Nyíregyházán a cég nagy beruházásba kezdett, mezőgazdaságiabroncs-üzemet létesített.  

 A francia cég 2004 áprilisában bejelentette, hogy Nyíregyházán egy új, 

személygépkocsiabroncs-gyárat épít.1 

                                                 
1 Irodalom: Balázs Dénes: Az őserdők világa, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1990,  

Dr. Bartha Zoltán (főszerk.): Gumiipari kézikönyv I. kötet, Taurus-OMIKK, Budapest, 1988,  

Pécsi Vera – Pető Iván: A magyar gumiipar története, készült a Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti 

Szakosztálya gondozásában, Gumiipari technológia I.: A gumiipar nyersanyagai, Ipari Szakmai Továbbképző 

Intézet, Taurus Gumiipari Vállalat, Budapest, 1984. Gellér Józsefné: A gumi, Maróti-Godai Kiadó, 1996, Tolnai 

Borbála: Az írás „varázslója” – a radír, az 1998-as Sárospataki Diákvegyész Napokra írt tanulmány, Dr. Balázs 
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1.3. Gumiipari alapanyagok  

 

Gumiipari alapanyagok alatt értjük mindazon anyagokat, amelyeket a különböző 

gumitermékek előállításának technológiai folyamatában felhasználunk. Ezek jelentős része a 

gumitermékbe beépítésre kerül, egy viszonylag kis hányada (pl.: ragadásgátló, 

formaleválasztó anyagok és oldószerek) pedig a gumitermék gyártási folyamatban játszanak 

szerepet. 

A gumitermékek a gumin kívül még tartalmaznak textíliákat és fémeket is. Annak, hogy a 

termék jelentős részében a gumi mellett még úgynevezett szilárdságkorozó is szerepel, az az 

oka, hogy a gumi nagy deformációjú igénybevételnek is ellenálljon, a szilárdsághordozó 

anyagok (textíliák, fémek) a nagy feszültségi igénybevételek hordozói. 

 

A gumi előállításához a következő anyagokra van szükség: 

- kaucsuk, amely a rugalmas viselkedés hordozója 

- térhálósító anyagok, amelyek a képlékeny kaucsukból térhálós szerkezetű, rugalmas 

anyagot alakítanak ki (ide soroljuk a vulkanizálószereket, a vulkanizálás folyamatát 

gyorsító anyagokat, valamint aktivátorokat) 

E két anyagcsoport a gumi előállításának nélkülözhetetlen alkotója.  

 

A nyers kaucsuk  

A kaucsukok kiemelkedő tulajdonsága jellemzően más elasztomerekhez hasonlóan – a többi 

szerkezeti anyaghoz képest (fémek, kerámiák) – az, hogy már kis húzófeszültség hatására 

eredeti hosszuk többszörösére nyúlnak, a feszültség megszüntetése után visszanyerik eredeti 

alakjukat. Ez a rugalmas, elasztikus tulajdonság jelenti e speciális szerkezeti anyagok fő 

előnyét. A kaucsukok lineáris vagy kismértékben elágazó szerkezetű polimerek.  

A kaucsuk, másnéven a cisz-1,4-poliizoprén szerkezeti képlete és monomere.  

A kaucsukok osztályozása többféleképpen zajlik:  

A) Eredet szerint:     

- természetes,         

- mesterséges;                          

                                                                                                                                                         
Lóránt: A kémia története II., Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1996, Schelb Tamás: A gumi története, 

Kiss János Általános és Középiskola Budapest, Wikipédia  



11 

 

B) Felhasználás módja szerint:  

- általános cél,         

- speciális cél;  

C) Szerkezet szerint; 

D) Előállítási eljárás szerint: 

- polimerizáció, 

- poliaddíció, 

- polikondenzáció; 

E) Egyéb tulajdonságok szerint.  

 

A) EREDET SZERINTI OSZTÁLYOZÁS. A legkiválóbb mechanikai tulajdonságokkal a természetes 

kaucsuk rendelkezik. A világon összesen gyártott kaucsukmennyiség mintegy felét a 

természetes kaucsuk egymagában adja, a másik felét az összes műkaucsuk együttvéve. A 

természetes kaucsuk alapvetően cisz-poliizoprénből áll, melyben szabályosan, ugyanabban a 

helyzetben követik egymást az ismétlődő szakaszok. Ez viszonylag nagy rendezettséget 

eredményez. A természetes kaucsuk mindig tartalmaz fehérjetermészetű anyagokat, 

amelyekben vannak poláros csoportok. Ezek között erős a kölcsönhatás, aminek 

következtében az átlagnál jobban kristályosodnak, különösen húzás (a makromolekulák 

orientálódása) hatására. Ezért a töltőanyagot nem tartalmazó guminak is nagy a 

szakítószilárdsága, de aktív töltőanyaggal ez még tovább javítható. A természetes kaucsukból 

készült gumi nagyon jó dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik, hiszterézise kicsi. A fentiek 

miatt a kopásállósága jó.  

A szintetikus gumik közé tartozik minden olyan elasztomer, melyet a természetben 

előforduló alapanyagokból vegyipari eljárásokkal állítanak elő. Az alapanyagok közé így 

tartozhat a kőszén és kőolaj, illetve egyéb szintetikus úton előállított szénhidrogének, 

valamint ezek különböző petrolkémiai módszerrel feldolgozott termékei is. A legnagyobb 

mennyiségben felhasznált alapanyag a kőolaj, illetve az ebből előállított termékek.  

 

B) FELHASZNÁLÁS SZERINTI OSZTÁLYOZÁS. Az általános célra használt kaucsukokat nagy 

tömegben állítják elő, például a közlekedési ipar, sporteszközgyártásnál, illetve ma már a 

természetes kaucsuk részlegesen vagy teljesen is kiváltható. Ugyanakkor speciális feladatokra 

kis mennyiségben gyártott, a felhasználási terület kívánalmainak megfelelő elasztomereket 

alkalmaznak, ezek tulajdonságaikban, a polimerlánc jellegében és a gyártási módban 

különböznek az általános célra alkalmazott kaucsukoktól.  
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C) SZERKEZET SZERINTI OSZTÁLYOZÁS. A különböző kaucsukok jelölését és osztályba 

sorolását nemzetközi és nemzeti szabványok szabályozzák. Az osztályozás a kaucsukok 

molekulaláncának szerkezete alapján történik. 

 

D) ELŐÁLLÍTÁS MÓDJA SZERINTI OSZTÁLYOZÁS. A különböző szintetikus kaucsukokat 

polimerizációs, polikondenzációs és poliaddíciós reakció során állíthatják elő. Egyes 

kaucsukfajtákat a polimer láncok módosításával érik el, például ojtással. Ezek során 

különböző, a felhasználástól függő csoportokat adnak a polimerlánchoz, így befolyásolva 

ezzel a keletkező gumi tulajdonságait. Tovább csoportosíthatóak az előállítási eljárások 

aszerint, hogy a kaucsukot tömb-, oldószeres vagy emulziós polimerizációval állítják elő. Az 

előállítási eljárások között különbséget tehetünk még a reakció mechanizmusa szerint is, 

amely lehet ionos vagy gyökös mechanizmusú.  

További anyagok, amelyek szintén szükségesek: 

- töltőanyagok és lágyítók: a keverék technológia tulajdonságát és a gumi műszaki 

jellemzőit, valamint az árát alakítják kedvezően; 

- öregedésgátlók: a termék élettartamát növelik; 

- egyéb adalék- és segédanyagok (tapadásfokozók, lángvédők, hajtóanyagok stb.) 

 

Polimerek 

A gumigyártás legfontosabb alapanyaga a kaucsuk és a gumikeverékben a legnagyobb 

mennyiségben fordul elő. A kaucsuk többféle rendszer szerint osztályozhatók: 

 

A) EREDET SZERINT: természetes és műkaucsukok (szintetikus) 

 

B) FELHASZNÁLÁSI TERÜLET SZERINT: 

- Általános rendeltetésű kaucsukok, mint: természetes kaucsuk (NR), poliizoprén 

kaucsuk (IR), polibutadién kaucsuk (BR), polisztirol-polibutadién kaucsuk (SBR). 

Ezek a természetes kaucsukok és a természetes kaucsuk részleges, ill. teljes helyettesítésére 

alkalmas, nagy mennyiségben felhasznált elasztomerek. 

- Közepes mennyiségben felhasznált speciális rendeltetésű kaucsukok (klóroprén, 

nitril, halobutil, EPDM-kaucsukok). 

- Kis mennyiségben felhasznált speciális rendeltetésű kaucsukok. 
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C) ELŐÁLLÍTÁSUK SZERINT: 

- Természetes kaucsuk, mind a mai napig a gumigyártás egyik legfontosabb 

alapanyaga, a legkedvezőbb tulajdonságrendszerrel rendelkező általános 

rendeltetésű kaucsukok, amelyek nagy mennyiségben és viszonylag kedvező áron 

állnak rendelkezésre. Ezen tényezők következtében kialakult helyét a gumiipari 

nyersanyagok között megtartotta és várhatóan ez a jövőben is így lesz. 

- Szintetikus kaucsuk, más néven műkaucsuk olyan elasztomer, amelyet a 

természetben előforduló nyersanyagokból (kőolaj és ezek származékai) vegyipari 

úton állítják elő. A különböző műkaucsuktípusokat polimerizálással 

polikondenzációval. poliaddícióval, továbbá kész polimerek módosításával állítják 

elő. További csoportosítás szerint lehet tömb-, oldószeres vagy emulziós 

polimerizációval előállított műkaucsuk, és eljárás szerint hidegen vagy melegen 

történik a polimerizáció. 

  

Vulkanizálószerek 

A vulkanizálószerek az elasztomerek térhálósítási folyamatában részt vevő, térhálót kialakító 

anyagok, amelyek segítségével a plasztikus kacsukból elasztikus gumit kapunk. 

A vulkanizálószerek főbb csoportjai a következők: 

- kén, 

- kéndonorok, 

- fémoxidok, 

- szerves vegyületek, 

- peroxidok. 

 

A felsoroltak közül a kénnel történő vulkanizálás legelterjedtebb. A kénes vulkanizálás 

korszerű, szerves gyorsítással és aktivátorokkal kombinált formában általánosan elterjedt, 

megfelelő összetételű keverékekben technológiailag igen hajlékony és előnyös, jó műszaki 

tulajdonságú gumit ad és nagyon gazdaságos, mivel a kén a legolcsóbb gumiipari 

adalékanyagok közé tartozik. 
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Gyorsítók 

A gyorsítók a térhálósodási folyamat sebességét növelő anyagok. Alkalmazásukkal nem 

csupán a vulkanizálódási folyamat menete, hanem a kialakuló keresztkötések sűrűsége is 

megváltoztatható, vagyis javíthatók a keletkező gumik műszaki tulajdonságai. A gyorsítókat a 

gyakorlati életben a vulkanizálás menetére gyakorlott hatásuk vagy a kémiai összetételük 

szerint osztályozzuk. 

- A vulkanizálás menete szerint: ultraerős, erős, közepes, gyenge, késleltetett hatású; 

- Kémiai összetétel alapján: ditiokarbamátok, xantánok, tiurámok, tiazolok, 

szulfénamidok, guanidinek, aminok és aminszármazékok, ditiofoszfátok, 

keverékgyorsítók. 

Mivel általában a gyorsítók erőssége eltérhet, valamint az optimális technológiai és műszaki 

tulajdonságok kialakítása érdekében több gyorsítót ún. gyorsítórendszert használnak 

egyszerre. Ennek előnyei: a gyorsító hatás összegződik, a gyorsítók aktiválják egymást, a 

térhálósűrűség megnövekszik, a vulkanizációs plató kiszélesedik. A gyorsítók értékelését a 

gumikeverék vizsgálatával végzik, a vulkanizációs görbe lefutása alapján. A biztosítandó 

technológia és műszaki tulajdonságok szempontjából a hatóanyagban engedmények nem 

tehetők. A szerves gyorsítók különböző kiszerelési formában kerülnek forgalomba. A 

hagyományos por alakú kiszerelést egyre inkább felváltják a granulátumok, illetve 

felületkezelt és pasztásított változatok. Ezek kezelése, bemérése könnyebb, nem porlódnak a 

keverékben, jól diszpergálhatók. 

 

Aktivátorok 

Míg a gyorsítók elsődlegesen a kén és a kaucsuk közötti reakciót gyorsítják, addig az 

aktivátorok olyan irányba terelik a folyamatot, hogy azonos mennyiségű kén több 

keresztkötést létesít. Az aktivátorok csoportosítása: fém-dioxidok, zsírsavak, aminok, 

glikolok. A fém-dioxidok között a cink-dioxidot, magnézium-oxidot és ólom-oxidot kell 

megemlíteni. Ezek közül legelterjedtebb a cink-oxid, főként az általános rendeltetésű 

kaucsukok kénes vulkanizálásánál. A halogén tartalmú keverékben az aktivátor szerepét a 

magnézium-oxid vagy az ólom-oxid látja el. A zsírsavak közül legismertebb a sztearinsav, a 

cink-oxid mellett nagyon fontos a jelenléte, mivel a cink-oxid nem oldódik a kaucsukban. 

 

Késleltetők (retarderek) 

A vulkanizáció menetét késleltetik. Alkalmazásukat a következők indokolják. 
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- Térhálósodás fékezése: az optimális mechanikai tulajdonságok eléréséhez szükséges 

gyorsítómennyiség gyakran kedvezőtlenül gyorsítja a vulkanizálást. A 

gyorsítómennyiség csökkentése a végkeverék tulajdonsága szempontjából hátrányos 

lehet, ezért ennek megtartása mellett késleltetőket adagolnak. 

- Indukciós periódus megnyújtása: olyan késleltetők alkalmazása, amely főleg a 

vulkanizálás kezdeti szakaszában fékezik a folyamatot. 

- Térhálósodás hőmérsékleti függésének módosítása, az ideális késleltetőanyagok a 

feldolgozási műveletek alacsonyabb hőmérsékleten fékezik a térhálósodást, de a 

vulkanizálás magasabb hőmérsékletén nem lassítják. Idetartoznak: szerves savak és 

savszármazékok, pl.: benzoesav, maleinsav, szalicilsav, ftálsav-anhidrid, ftálimid-

szulfénamidok (idetartozik a legelterjedtebb gumiipari késleltető a CTP), nitro- és 

nitrozovegyületek, melaminszármazékok, foszforsav-amidok. 

 

Öregedésgátlók 

A kaucsukok és gumik öregedési folyamatát lassító adalékanyagokat öregedésgátlóknak 

nevezik. Ide sorolják mind a kaucsukok gyártása során beadagolt anyagokat, mind a 

keverékkészítés során bekevert öregedésgátlókat. Az öregedésgátlóknak a következő 

követelményeket kell kielégíteni: 

- Többféle öregítő tényező hatása ellen védjen. Előnyös, ha az öregedésgátló hővel és 

mechanikai feszültséggel aktivált oxidatív öregedés és ózonhatás ellen is véd. Mivel 

univerzális öregedésgátlók nincsenek, így gyakran öregedésgátló-kombinációkat 

alkalmaznak. 

- Jól diszpergálható legyen és meghatározott mértékben oldódjon a kaucsuk keverékben. 

- A vulkanizálási folyamatot ne befolyásolja. Ugyancsak közömbösnek kell lennie a 

technológiai tulajdonságok szempontjából is. 

- Illékonysága lehetőleg kicsi legyen, a felhasználás körülményei között ne távozzék el 

a gumiból. 

- El nem színező hatás. Az öregedésgátlók egy része elszínezi a gumit. Fehér és színes 

gumikeverékekben ezért csak el nem színeződő öregedésgátlót lehet használni. 

 

Hatásmechanizmus alapján osztályozhatjuk az öregedésgátlókat, az öregedési folyamat jellege 

szerint: 

- antioxidánsok, dezaktivátorok 
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- gumimérgeket hatástalanító szerek 

- fáradásgátló anyagok 

- fényöregedés elleni védőszerek 

- ózonvédő szerek 

- fungicid hatású anyagok 

-  

Az öregedésgátló lehet preventív vagy láncmegszakító antioxidáns. Elterjedtebb azonban a 

kémiai összetétel szerint csoportosítani: 

- amin típusú öregdésgátlók (fenil-naftil-amin, difenil-amin származékok) 

- fenol típusú öregedésgátlók (egy- és többgyűrűs fenolok) 

- egyéb öregedésgátlók (imidazol származékok, ditiokrabamátok, fungicid anyagok, 

viaszok) 

 

Töltőanyagok 

Töltőanyagokon izodimenziós szilárd részekből álló diszperz rendszereket értünk, amelyek az 

elasztomerben nem oldódnak fel és az ágyazóközegben külön szilárd fázist alkotnak. Ide 

sorolhatjuk a színezékeket is. 

A töltőanyagok rendeltetése: 

- A nyers keverékek technológiai tulajdonságainak javítása. 

- A kész gumikeverék műszaki tulajdonságainak módosítása. 

- Árszabályzó alapanyag. Az olcsó töltőanyagok csökkentik a gumikeverék árát. 

Egyes töltőanyagok képesek mind három rendeltetést betölteni (kormok), mások (őrölt 

ásványi anyagok) csak a keverék olcsóbbítására szolgálnak. 

A töltőanyagok osztályozása eredetük és felhasználásuk szerint: 

- kormok; 

- szervetlen töltőanyagok (pl.: kalcium-karbonát, dolomit, magnézium-karbonát, cink-

oxid, magnézium-oxid, ólom-oxid, szilícium-oxidok); 

- színezékek; 

- szerves töltőanyagok. 

A legnagyobb mennyiségben a kormot használják, amely több mint 50%-át teszi ki a 

felhasznált töltőanyagoknak. 
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Lágyítók 

A lágyítók a kaucsukkeverékekben három fontos szerepet töltenek be: 

- Megváltoztatják a nyerskeverék technológiai tulajdonságait, javítják a feldolgozási 

folyamatokban való viselkedést. 

- Megváltoztatják a műszaki tulajdonságokat, megfelelő lágyító töltőanyag rendszerek 

kiválasztásával kedvező műszaki tulajdonságok alakulnak ki. 

- Mivel az elasztomereknél olcsóbb anyagok, bevitelükkel árcsökkentő hatást érnek el. 

Ez a hatás tekintélyes mértékű is lehet. 

 

A felhasznált mennyiség alapján három csoport sorolhatók: 

- feldolgozást elősegítő anyagok (kisebb mint 5 tömegrész); 

- lágyítók (10–25 tömegrész); 

- extendálószerek (25–100 tömegrész); 

 

A lágyítók osztályozása kémiai összetételük, hatásuk és eredetük szerint is lehetséges. 

Hatásuk szerint: 

- általános rendeltetésű; 

- hidegállóságot vagy hőállóságot javító; 

- különleges hatású. 

Eredetük szerint: 

- növényi eredetű; 

- kőszénszármazékok; 

- kőolajszármazékok; 

- szintetikus lágyítók. 

 

Egyéb adalék- és segédanyagok 

 

Égésgátló anyagok 

A lángálló keverékek előállításának két útja van: 

- Halogéntartalmú kaucsuk típusokból továbbá szilikonkaucsukból kiindulva. Ebben az 

esetben az önkioltást a kaucsuk biztosítja. 

- Éghető elasztomerekből kiindulva speciális égésgátló anyagok alkalmazásával.  
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Az égésgátló anyagok csoportjába lágyító jellegű anyagok és fémoxidok tartoznak. Az 

égésgátló anyagok két csoportja: foszforsav-észterek és klórozott paraffinok. 

 

Égésgátló fémoxidok 

Legelterjedtebb képviselőjük az antimon-trioxid. Gazdaságossági szempontból elterjedt a 

hidratált alumínium-oxidok alkalmazása is. Az égésgátló anyagok fejlődő csoportját alkotják 

a bórvegyületek, elsősorban a cinkborátok. 

 

Illatosítóanyagok 

A legtöbb gumigyártmánynak jellegzetes szaga van, amely bizonyos területeken 

kellemetlenné teheti felhasználásukat. Ezt kiküszöbölendő, egyes műszaki gumicikkekben 

illatosítóanyagokkal igyekeznek megszüntetni a szaghatást. 

 

Hajtóanyagok 

Pórusos és üveges gumigyártmányok előállítására hajtóanyagokat használnak. A hajtóanyag 

jellemzője, hogy magasabb hőmérsékleten gázképződés közben elbomlanak, ritkábban 

elpárolognak. Régebben szervetlen anyagokat használtak (nátrium-karbonát, alumínium-

karbonát, nátrium-nitrit, ammónium-nitrit), hátrányuk, hogy nehezebben oszlottak el a 

keverékben és a felszabaduló nitrózus gázok hatással voltak a gumira. Egyenletes zárt és 

nyitott pórusú gumicikkek napjainkban szerves hajtóanyagokkal készíthetők Szerves 

hajtóanyagok: Azo vegyületek (diazo-aminok), Hidrazin vegyületek (benzol-szulfonil-

hidrazid), N-nitrozo vegyületek (DPT). 

 

Ragadásgátló anyagok 

A gumigyártásban gyakran előfordul, hogy a nyerskeverékeket huzamosabb időn át 

egymással érintkezve tárolják. Ilyenkor a keverékdarabok összeragadhatnak, ami megnehezíti 

a további kezelésüket. Régen porolóanyagokat használtak, leggyakrabban talkumot, 

csillámport vagy grafitot. A porolóanyag hátránya, hogy vulkanizáláskor el kell távolítani az 

illesztett felületről benzinnel. Ezért jobb a cink-sztearát, amely magas hőfokon beolvad a 

gumikeverékbe és nem gátolja a vulkanizálást. Még kedvezőbb a korezingyanta használata. 

Hidegen ragadásgátló, melegen feloldódik a gumikeverékben és a tapadást növeli. A 

porolóanyagok hátránya még, hogy szennyezik a légteret és a berendezéseket, így jobb vizes 

oldatban használni, de keverni kell a kiülepedés ellen. Ezért jobb a különböző szappanok, 

újabban szulfátok használata. 
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Formakenő anyagok 

A formakenő anyagok megkönnyítik a kaucsukkeverék elcsúszását a formák fala mentén, így 

elősegítik a forma egyenletes kitöltését, megakadályozzák a keverék odaragadását a 

formához. Formakenő anyagként régen szappanokat használtak. Korszerű anyagok a 

szilikonkészítmények oldat vagy emulzió formájában. A legkorszerűbb anyagok több 

komponensből állnak. 

 

Oldószerek 

A gumiipar legfontosabb oldószere a benzin, mégpedig a könnyű benzin. A benzol és 

származékai xilol, toluol jobb oldószerek, de mérgezőek. Nitrilkaucsukokhoz metil-etil-ketont 

használnak. 

 

Szilárdsághordozók 

A szilárdsághordozók alkalmazása tette lehetővé a gumi széles körű felhasználását. A 

gumitermékek több mint háromnegyed része erősítőbetéteket tartalmaz. A szálas anyag 

gumirendszer társítása két olyan anyagnak, amelyek tulajdonságai kiegészítik egymást. A 

szálas anyag képezi a rendszer hajlékony szilárd vázát. A gumi védi a szálas anyagot a külső 

behatástól. 

A gumiipar követelményei a szilárdsághordozókkal szemben: 

- nagy specifikus szilárdság; 

- nagy modulus; 

- méretállandóság; 

- nagy ellenállás dinamikus igénybevételekkel; 

- jó hőállóság; 

- kis sűrűség, kis tömeg; 

- jó tapadás a gumihoz; 

- nagy ellenállás kémiai behatásokkal szemben; 

- olcsón ár és korlátlan beszerezhetőség. 

 

A felsorolt tulajdonság mindegyike maradéktalanul nem teljesül, ezért kiválasztásnál a döntő 

szempont a szilárdság, az ár, és a beszerezhetőség. Így a gumiipar csak korlátozott típust 

használ. Időrendben: pamut, viszkózselyem, poliamid, poliészter, acél, üveg, aramid. Jelenleg 
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a poliamid és a poliészter, valamint az acél felhasználása jellemző mint vázerősítők a 

gumigyártásban. 

 

1.4. A gumiabroncs gyártása  

 

A gumiabroncs gyártása összetett folyamat.  

A hétköznapi életben a gumiabroncsot guminak nevezik, holott ez az elnevezés csak az 

anyagra, illetve az anyag tulajdonságára utal. A gyártás során a gumi kifejezést nem a kész 

abroncsra, hanem az anyagra használják.  

 

A gumiabroncsgyártás lépései 

 

 

1. Alapanyagok (kaucsuk, a vulkanizálás hatóanyagai, öregedésgátlók, töltőanyagok, lágyítók, 

egyéb adalékanyagok, szilárdsághordozók) 

2. Keverés (a kaucsuk és a különböző hozzávalók összekeverése) 

3. Alkatrészgyártás  

- Gumis alkatrészek: kalanderezés, extrudálás, 

- Szilárdsághordozót tartalmazó alkatrészek gyártása: felpréselés, vágás, 

huzalkarikagyártás 

4. Felépítés (az alkatrészek összeépítése nyersköpennyé) 

5. Vulkanizálás 

6. Végtermék-ellenőrzés 

 

1. ALAPANYAGOK 

A felhasznált anyagok közül a kaucsuk típusai:  

- NR (természetes kaucsuk); 

- SBR (butadién-sztirol kaucsuk); 

- BR (butadién-kaucsuk); 
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- IIR (butil-kaucsuk); 

- EPDM (etilén-propilén-kaucsuk). 

 

A vulkanizálás hatóanyagai:  

- vulkanizálószerek (általában kén); 

- gyorsítók; 

- aktiválószerek; 

- késleltetők. 

 

Öregedésgátlók:  

- fényelnyelő és -visszaverő viaszok; 

- szabad gyököket hatástalanító inhibitorok. 

 

Töltőanyagok:  

- korom (carbon black); 

- szilícium-dioxid (silica); 

- kaolin. 

 

Lágyítók:  

- ásványi olajok (kőolaj- és kőszénszármazékok); 

- növényi olajok; 

- gyanták. 

 

Egyéb adalékok és segédanyagok:  

- lebontószerek; 

- színezékek; 

- égésgátlók; 

- tapadásfokozók; 

- ragadásgátlók. 

 

Szilárdsághordozók:  

- viszkóz; 
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- poliamid (még mindig az alifás poliamidok az elterjedtek, mivel a kevlár nagyon 

drága); 

- poliészter; 

- acél. 

 

2. KEVERÉS 

A keverés (keverékkészítés) során a különböző fizikai-kémiai tulajdonságú keverék-

alapanyagokból egységes tulajdonságú (homogén) gumikeverék keletkezik.  

A keverés egy olyan folyamat, ahol a többi összetevőt (keverékkomponenst) hozzáadják a 

kaucsukhoz és összekeverik őket, betartva a keverési előírásokat.  

A keverés több fázisból állhat:  

A) Alapkeverék készítése  

- Puhítás: a kaucsukot (esetleg lebontószerek hozzáadásával) keverik a molekulatömeg 

csökkentése és a képlékenység érdekében. 

- A kimért alapanyagokat (általában a vulkanizálás hatóanyagai kivételével) sorban 

belekeverik a kaucsukba mint mátrixba. A nehezen belekeverhetőket vagy nagy 

mennyiségűeket több fázisban is, mert egy fázisban nem keverednek jól el. 

- Ha az alapkeverék előtt (az esetleges puhítás után) egy fázis van, akkor az annak során 

készült félkész terméket szokták előkeveréknek is hívni. De ennél több fázis esetén 

csak az 1. fázis, 2. fázis rendszerű elnevezések célszerűek. 

- Egy-egy keverési fázisban (5-10 perc) a keverék erősen felmelegszik (160–200 °C-ra), 

és így hamar tönkremenne. Az egyes fázisok között a gumikeveréket lehűtik kb. 20–40 

°C-ra. 

 

B) Készkeverék készítése (kenezés)  

Az alapkeverékbe belekeverik a vulkanizálás (még hiányzó) hatóanyagait (1-2 perc). 

 

3. ALKATRÉSZGYÁRTÁS 

Alkatrésznek azokat a félkész termékeket nevezzük, amelyek felépítéskor beépülnek a 

nyersköpenybe. Alkatrész például a vágott öv, de még nem alkatrész a felpréselőlemez.  

 

A) Kalanderezés 
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Kalanderezéssel készülnek a lemezes (azaz téglalap keresztmetszetű) gumis alkatrészek, a 

felpréselt szövetek és felpréselt kordok, sőt profilos gumis alkatrészek is készülhetnek 

profilkalanderen.  

Kalanderezett lemezek alkotják a légzárót. A gumiabroncs mechanikai igénybevételekor 

fellépő nyírófeszültségeket csökkentő gumicsíkok, lemezek találhatók a szilárdsághordozó 

alkatrészek között vagy szélein – ezek is kalanderezéssel készülnek. Felpréselésekor két 

kalanderezett lemez közé kerül a szövet (vagy kord). A kisebb profilos (azaz nem lemezes) 

gumis alkatrészek profilkalanderezéssel készülnek.  

A felpréselést megelőzheti itatás is, hogy a felpréselő keverék jobban tapadjon a kordszálakra. 

Az itatóegység lehet a kalandersor része is, vagy állhat külön.  

 

B) Extrudálás 

Extrudálással készülnek jellemzően a gumiabroncs nagyobb profilos alkatrészei.  

Keresztfejes extrudert használnak a huzalkarika-gyártásnál a huzal gumizására.  

A légzáró – különösen, ha nem lemezekből áll, hanem profilos – készülhet pl. roller die 

extruderen is.  

Felpréseléshez nemcsak kalandert, hanem extrudert is használhatnak (főleg ha a 

szilárdsághordozó acélkord, mert azt biztosan nem kell itatni). Ez hasonlít a huzalkarika-

gyártásnál használt huzalgumizó extruderre, csak nem 1 huzal, hanem több kord halad át az 

extruderfejen. A kilépő termék első pillantásra téglalap keresztmetszetű gumis alkatrésznek 

látszik, de belül kordok (vagy szövet) van beleágyazva. A felpréselő extrudersor az extruder 

után vágó- és szegélyezőegységet is tartalmazhat, sőt gumicsíkokat vagy profilszalagokat is rá 

lehet itt dublírozni (pl. övtöltőéket).  

Extrudálással készül a tömlős abroncsok tömlője. A végtelen extrudált „csövet” méretre 

vágják, egy-egy „csődarab” két végét egymáshoz préselik (a tapadást a préselést előtt esetleg 

újabb, melegkéses vágással fokozzák).  

 

C) Vágás 

Ha külön nem mondják, hogy milyen vágásról van szó, a gumiabroncsgyártásban a „vágás” 

(esetleg „szövetvágás”) azt a vágást jelenti, melynek során a felpréselt szövetet (vagy 

felpréselt kordot) ferdén („szög alatt”) elvágják, és a felpréselt szövet eredeti szélei mentén 

összevégtelenítik, így az eredeti szélek megszűnnek, az új szélek a vágással frissen keletkezett 

szélek lesznek.  
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Az 1. számú tekercs a felpréselt szőnyeg (kord vagy szövet), melyben a kordok vagy 

láncfonalak iránya megegyezik a haladás irányával (piros nyíl). Amikor a felpréselt szövet az 

A vágóélhez ér, az elvágja a felpréselt szövetet. Általában vákuumos megfogótappancsok 

ragadják meg a felpréselt szövetet és viszik tovább az 1. nyíl irányában a B-ig (amikor odaér a 

B-hez, megint vág a gép az A helyen). Így keletkezik egy paralelogramma alakú félkész 

termék, melyben szövet (kord) van gumikeverékbe ágyazva. Ezt egy szállítóheveder 

elmozdítja úgy, hogy a levágott felpréselt szövetdarab vége pont oda essen, ahol az 

elmozdítás előtt a vége volt. Ekkor a szállítóheveder megáll. Újabb vágott darab érkezik a gép 

vagy a gépkezelő görgős vasalóval végteleníti a továbbított darabbal.  

Mielőtt a 2. számú tekercsbe feltekercselik a vágott szövetet, áteshet a szegélyezésen vagy 

rádublírozhatnak takarócsíkokat, övtöltő éket stb. A szegélyezés főleg a frissen vágott 

acélkord végeket védi a rozsdásodástól; de a szegély más szálasanyagoknál is hasznos: a 

szegély nagy modulusú anyaga átmenetet képez a kord és a kisebb modulusú („párnásabb”) 

gumik között.  

A vágás „alapanyaga” a felpréselt szövet (vagy felpréselt acélkord), „készterméke” pedig a 

vágott betét (vágott szövet, vágott alkatrész, vágott peremerősítő stb.). Vágás előtt a kordok (a 

szilárdsághordozó elem) iránya megegyezik a félkész termék haladási irányával, vágás után 

pedig valamilyen szöget zár be azzal.  

A vágás valamelyest meghatározza az alkatrész méretét is (a szélességét!), de nem ez a fő 

célja, hanem a kordok irányának meghatározása. Vágáskor olyan alkatrészt kapunk, amelyben 

a kordok tetszőleges (előre megadott) szöget zárnak be a haladási iránnyal (a készköpenyben 

a koronavonallal). A vágógépeknél a vágási szög többé-kevésbé (a vágógép konstrukciójától 

függően) tetszőlegesen beállítható, így egyazon gépen különböző szögben vágott különböző 

alkatrészek gyárthatók. Hasonló technológiával gyártott termékekben az azonos alkatrészek 

(pl. 2. öv) vágási szöge alig tér el egymástól, de a különböző alkatrészek vágási szöge közt 

nagy különbség is lehet: A peremerősítőt rendszerint 20-30°-ban vágják, a radiálbetétet 90°, 

az öveket 20° körüli szögben. Néha a radiálbetét és a többi öv között van átmeneti öv is, 

melyet 60-70°-os szögben vágnak. A diagonál szövetváz betéteit 45° körüli szögben vágják.  

A vízszintes asztalon történő vágás ma már szinte teljesen kiszorította a függőleges asztalon 

történő vágást. A függőleges gépek teljesítménye nagyobb volt és kisebb alapterületen is 

elfértek, de ehhez hajlékonyabbnak kellett lennie a felpréselt szövet kordszálainak (az 

acélkord nemigen alkalmas erre). A vízszintes gépek sokkal pontosabbak, és szélesebb 

szőnyeg vágására alkalmasak.  
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Felpréselt acélkord vágásakor a vágóél majdnem vízszintes síkban van, a felpréselt szőnyeg 

teljes szélességét egy pillanat alatt átvágja (függőlegesen, guillotine-szerűen vág), textil 

vágásakor a kést általában egy kocsi viszi a szőnyeg egyik szélétől a másik széléig a 

megfelelő szögben.  

 

D) Huzalkarika-gyártás 

A huzalkarika nagy szilárdságú acélhuzalból készül. Az acélhuzal felülete általában 

vörösrezezett vagy bronzozott, hogy jobban tapadjon a gumihoz.  

Leggyakoribbak a kör keresztmetszetű huzalok, de akad négyzet, téglalap, ellipszis, 

paralelogramma stb. keresztmetszetű is. A huzalkarika keresztmetszet alapja vagy 

hossztengelye különböző szöget zárhat be az abroncs forgástengelyével.  

A keresztmetszet a kerület mentén haladva többnyire állandó; ritkábban az egyes rétegek akár 

el is fordulhatnak (fonatos karika).  

A karikát alkothatja egy huzal is, amelyet tíz vagy száz menetben csévélnek fel; de alkothatja 

tíz vagy száz huzal is egy menetben. Van átmeneti konstrukció is: amikor egyszerre egy sor 

huzalt (pászmát) vezetnek fel a dobra (a sablonra). A huzalok végét hegesztéssel, hüvellyel, 

fémbilinccsel, véglekötő szövetcsíkkal rögzítik; néha a teljes kerület mentén spirálisan 

becsavarják (bezászlózzák stb.) gumizott (kent vagy felpréselt) szövettel az egész 

huzalkarikát.  

A huzalok lehetnek gumizottak vagy gumizatlanok. Ha elég ritkán állnak egymáshoz képest a 

huzalok, akkor a gyártás (leginkább a vulkanizálás) folyamán a gumikeverék behatolhat a 

huzalok közé is.  

Az alkalmazott gyártástechnológiától függően a huzalkarika lehet magtöltős (pótzsinóros stb.) 

vagy magtöltő nélküli. A magtöltő „külső” felülete lekerekített, amely elősegíti, hogy a 

peremék könnyen elforduljon a magtöltős karika körül, ha felépítéskor nem olyan állásban 

került a helyére a peremék, mint amilyenben a vulkanizált köpenyben lennie kell. A magtöltős 

karikákat rendszerint magtöltőstül becsavarják teljes kerület mentén. A becsavart magtöltős 

huzalkarikát beporozzák pl. cink-sztearáttal, mely vulkanizáláskor megolvad, ezzel is 

megkönnyítve a peremforgást (amikor a peremék elfordul a huzalkarika körül).  

A huzalkarika-gyártó gép fő részei: 

- leeresztődob; 

- pászmásító;  

- huzalmelegítő,  

- keresztfejes extruder;  
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- lehúzó,  

- kompenzátor,  

- léptetőfej,  

- vágóbélyeg,  

- huzalkarika-tekercselő dob. 

 

Pászmás felvezetésnél annyi leeresztődobot alkalmaznak, ahány szálból áll a pászma. Az 

egyes huzalokat pászmásító szálvezető betéttel vagy fésűvel rendezik egymás mellé.  

A leeresztődobról a lehúzóegység az extruder fejébe húzza a huzalt. Az extrudert nyers 

gumicsíkkal etetik. Az extruder vékony (néhány tized milliméter vastag) nyers gumiréteggel 

vonja be (inzulálja) az 1-2 mm vastag huzal(oka)t.  

A huzalkarika-tekercselő dob (sablon) külső felülete (amire rácsévélődik a gumizott huzal), 

annak kúpossága határozza meg, milyen szöget zár majd be a huzalkarika-keresztmetszet 

tengelye az abroncs forgástengelyével. Minden huzalkarika-konstrukcióhoz tartozik egy 

program a huzalkarika-gyártó gépben. A léptetőfej annyi menetben pozicionálja egymás mellé 

a huzalt, amennyit a program meghatároz, majd elkezdi felvezetni a második sort és így 

tovább. Az utolsó menet után a sablon megáll, a vágóbélyeg elvágja a gumizott huzalt a 

sablon előtt, tengelyirányban szétnyílik a sablon és a karika kidobódik az erre szolgáló 

kivezetőcsatornába. Összezáródik a sablon, és kezdődik a következő karika gyártása.  

A kompenzátort a felső tengelyre szerelt tárcsasor és az alsó tengelyre szerelt tárcsasor 

alkotja. A gumizott huzal átmeneti tárolására szolgál. Amikor a huzalkarika-tekercselő dob 

áll, a kompenzátorba töltődik a huzal. Amikor forog, akkor a kompenzátorból lefogy a huzal.  

A huzalkarika-gyártást korlátozó kompromisszumok:  

- Az inzuláló guminak keménynek, nagy modulusúnak kell lennie, hogy jól illeszkedjen 

a mellette elhelyezkedő nagy tömegű acélhoz – az ilyen gumit képező keverékek 

azonban rendszerint nagy viszkozitásúak, a termelés növelésével könnyen beégnek és 

kevésbé tapadnak a huzalra. 

- Több huzalból pászma képezhető – a pászma szálai közt azonban a huzalgyártás és a 

huzalkarika-gyártás folyamán keresztmetszet- és hosszkülönbségek keletkeznek, és 

ezekkel külön meg kell birkózni. 
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4. FELÉPÍTÉS 

A felépítés során az eddig előállított abroncsalkatrészeket összeépítik; a végeredmény a 

nyersköpeny. A felépítés lehet egyfázisú vagy kétfázisú; nem mindig van éles határ a kettő 

között, illetve az „egyfázisú felépítés” megfogalmazás is viszonylagos.  

Az I. fázis az I. fázisú karkasz elkészültéig tart.  

A diagonál abroncsok egy fázisban készülnek. A nyersköpeny durván henger alakú, és 

vulkanizálás előtt ezt bombírozzák: a futózónában növelik az átmérőt; ehhez a szövetváz 

szálainak el kell fordulniuk, de a szálak iránya még a kész köpenyben is jelentősen eltér a 0°-

ostól (az abroncs szimmetriasíkjához képest).  

A bombírozás során peremben nem változik az átmérő, a koronában annyival nő, amennyi a 

profilmagasság.  

A radiál abroncsok övében a szálak iránya durván 15-20°-os. Ez már nem csökkenthető 

tovább a ma használatos módszerekkel; ahhoz olyan új gépekre és eljárásokra lenne szükség, 

ami már nem kifizetődő.  

A radiál abroncsok karkaszában az erősítő betét kordszálai 90°-ot zárnak be a koronavonallal. 

Éppen azért ekkora szöget, mert így veszik fel a legjobban a belső nyomásból adódó radiális 

irányú terhelést, éppen így állnak ellen legjobban a radiális irányú kerületnövekedésnek. Ezért 

radiálabroncs-gyártáskor nem a nyersköpenyt bombírozzák, hanem az I. fázisú karkaszt. Az 

öveket már a felbombírozott karkaszra vezetik fel, és ezután a kerület már csak 1-2%-kal nő.  

Az I. fázisú felépítőgépen építik össze az I. fázisú karkasz alkatrészeit. A légzáróval kezdik, 

mert az van a készköpenyben legbelül, és ezt követi sorban a többi alkatrész is, ahogy 

haladunk kifelé. Minden alkatrésznek szorosan kell tapadnia az addigiakhoz, ezért felvezetés 

után minden alkatrészt levasalnak. A vasalók nagyon változatosak lehetnek. Ami közös, hogy 

vasalás közben a felépítődob forog, és közben valami rászorít egy görgőt a felépítődobon 

található félkész termékre. A vasalógörgő lehet keskeny, széles, sima, fogazott, tüskés, éles 

szélű, kerekített, homorú, domború, különbözhet a tengelyirányú vagy a kerületirányú 

sebessége, lehet kézi, félautomata vagy teljesen programozott stb.  

Amikor az I. fázisú karkasz kész van, leveszik a felépítődobról, és átviszik a II. fázisú 

felépítőgépre. Ott bombírozzák, felvezetik az öveket és a futót. Ezzel elkészült a nyersköpeny.  

Az I. és a II. fázis történhet egy gépen is; ekkor beszélünk egyfázisú felépítésről. Az egyfázisú 

felépítőgép állhat több dobból; állhat egy dobból és egy gyűrűből stb. Vagy a felépítődobnak 

lehetnek olyan részei, amelyek különböző átmérőt vehetnek fel a felépítés egyes szakaszaiban 

(expandálatlan átmérő, expandált átmérő stb.).  
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A felépítőgép általában bonyolult, drága berendezés, amely viszonylag képzett, nagy fizetésű 

dolgozót igényel. Ezért gyakran előfordul, hogy néhány abroncsalkatrészt összeépítenek, 

mielőtt még a felépítőgéphez kerül. Ez több, de olcsóbb gépet igényel, és csökkenthető vele a 

drága gép gépideje és a drága dolgozó munkaideje. Így például összeépíthető felépítés előtt 

négy légzáró réteg, két karkaszbetét, a peremvédő és a perempárna stb.  

Azokat az alkatrészeket, amelyekben a kordszál iránya gyakorlatilag 0°-os szöget zár be a 

koronavonallal, felvezethetik a felépítőgépen egészben is, de kordszálanként (vagy 

pászmánként) is, akár ott helyben is bevonhatják gumikeverékkel. A kordszálanként vagy 

pászmánként történő felvezetés a huzalkarika-gyártásnál leírt eljáráshoz hasonlít; így szokták 

felvezetni például a nem nyújtható kordokból álló vállöveket. Egészben felvezetni akkor 

szoktak 0°-os alkatrészt, ha akár a betét akár a kordszerkezet, akár a kord anyaga miatt 

nyújtható (pl. a takaróöv esetében).  

A felépítődob lehet fémdobos (átmérőváltozáskor a dob fémszegmensei mozdulnak el más 

átmérőre), balgos, dupla balgos stb. [levegővel felfújt zsák(ok) nyomja (nyomják) megfelelő 

alakra a készülő nyersköpenyt], balg nélküli (a készülő nyersköpeny maga szolgál 

légzsákként).  

Az egyfázisú felépítés általában egy felépítőgépnél folyik, a kétfázisú kettőnél. Ezek 

bonyolult berendezések, amelyek különböző részeikben tárolják, majd vezetik fel a különböző 

alkatrészeket. Léteznek azonban olyan megoldások is, hogy egy felépítődob halad egy kötött 

pályán az egyik „felépítőgéptől” a másikig és mindegyik gép felvezeti a karkaszra a maga 

alkatrészét.  

 

5. VULKANIZÁLÁS 

A vulkanizálás azt a folyamatot jelenti, amelynek során a kaucsuk láncmolekulái között 

keresztkötések jönnek létre.  

A vulkanizálás mint gumiabroncsgyártási művelet azt a műveletet jelenti, melynek során a 

vulkanizálógépben a megfelelő idő alatt a megfelelő hőmérséklet és nyomás hatására a 

nyersköpenyből vulkanizált abroncs lesz. Itt veszi fel végső alakját és méretét (az alakjába itt 

az abroncsfeliratok is beletartoznak).  

A magas hőmérsékletre azért van szükség, mert alacsony hőmérsékleten nem indul be a 

vulkanizáció. A vulkanizálás szokásos hőmérsékletén (150 °C körül) tíz fok 

hőmérsékletnövekedés kétszeresére gyorsítja a vulkanizációt, tíz fok hőmérséklet-csökkenés 

felére csökkenti. (Ez a szokásos gumikeverékekre igaz; az átlagostól erősen eltérő összetételű, 
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ritka keverékeknél ez másféle is lehet.) 100 °C alatt a vulkanizáció sebességét el szokták 

hanyagolni.  

A gumiabroncs vastag falú termék és a gumi rosszul vezeti a hőt. A nyersköpennyel külső és 

belső felületén keresztül közölhetünk hőt a vulkanizálás folyamán. Ezért melegítéskor ez 

melegszik fel, lehűléskor ez hűl le először, és a belső rétegek mindig „késésben vannak”. 

Minél vastagabb falú a termék, annál inkább, és annál tovább is tart, míg felmelegszik. A 

vékony falú termék magasabb hőmérsékleten is vulkanizálható. Egy személyabroncs 10 perc 

alatt kivulkanizálható, egy 4 méter átmérőjű földmunkagép abroncsa pedig 1-2 nap alatt.  

A vulkanizálógépekben a vulkanizálóformák cserélhetők. A forma sokkal egyszerűbb, mint a 

gép, sokkal kevesebb (stacionáriusabb, primitívebb stb.) követelménynek kell megfelelnie. 

Ezért a költségek csökkentése érdekében egy abroncsgyárban általában néhányszor több 

forma van, mint vulkanizálógép.  

A vulkanizálóformák lehetnek elektromos fűtésűek, illetve fűthetők kívülről és/vagy belülről 

kalikvával (túlhevített vízzel), gőzzel, levegővel vagy más gázzal (például nitrogénnel).  

A nagy nyomás hatására  

- a vulkanizálás folyamán jobban egymáshoz préselődnek a szomszédos 

abroncsalkatrészek és így nehezebben válnak el egymástól használat közben; 

- kevésbé valószínű a légzárványok előfordulása, jobbak a tulajdonságai; 

- a még képlékeny gumikeverék behatol például a kordszálak elemi szálai (filamentjei) 

közé; 

- a levegőbuborékok elmennek a kisebb nyomás irányába, nagy részük a forma 

légelvezető furatain keresztül eltávozik a formából, és a még bennmaradtaknak a 

mérete is sokkal kisebb (a milliméter törtrésze), mint kisebb nyomáson, „tömörebb” 

lesz a gumi. 

Az alkalmazható kalikva és vízgőz hőmérséklete is nagyobb, ha nagyobb a nyomása, így 

magasabb hőmérsékleten vulkanizálható a gumiabroncs.  

A vulkanizálógépnek meg kell tartania a hőhordozók nagy nyomását. Ahhoz, hogy növelni 

tudjuk a belső nyomást, növelni kell a külső záróerőt is, ami ellenáll a forma kinyílásának. 

Ezért olyan robusztusak, nehezek, vastagok stb. a vulkanizálógépek.  

Régen a vulkanizálóformák két részből álltak: alsó és felső formafélből, melyek az abroncs 

(vízszintesen fekvő) szimmetriasíkjában találkoztak. Az alsó formafél helyhez kötött volt és a 

vulkanizálási ciklus elején a felső formafél ide zárt be (nagyjából függőlegesen), a ciklus 

végén pedig innen nyitott ki. Nyitáskor az abroncs mintázatának hosszanti csatornáiba 

belekapaszkodtak a forma bordái, amelyek a vulkanizálás elején belemélyedtek a 
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nyersköpenybe, és kiszakították az abroncs két csatornája közötti részt (az abroncs bordáját). 

Minél mélyebb volt a csatorna, annál inkább.  

Az új formák osztóvonala nem koronavonalban van, hanem vállban, és az alsó és a felső 

formafél közötti formarészt (a mintásgyűrűt) több (8, 10, 12 stb.) szegmensre osztották, 

melyek záráskor vízszintesen, radiális irányban összezárnak (az abroncs forgástengelye felé), 

és a vulkanizáló ciklus végén ugyanígy kinyitnak. Ebben az irányban mozognak szét akkora 

távolságra, hogy a forma bordái már nem érik el az abroncs csatornáit, és így nem szakad ki 

az abroncs csatornája. Ezzel megszűnt egy mintázattervezési korlát; nyugodtan lehet hosszanti 

csatornás mintázatú gumiabroncsot is gyártani magas selejtarány nélkül. Lehet növelni a 

csatornamélységet is.  

 

6. VÉGTERMÉK-ELLENŐRZÉS 

A végtermék-ellenőrzés célja az, hogy az esetlegesen hibás késztermék ne kerüljön ki a 

vevőhöz.  

A végtermék-ellenőrzés csak roncsolásmentes vizsgálatokat foglalhat magában, hiszen az 

ellenőrzés után a vevőnek hibátlan árut kell kapnia.  

A legelterjedtrebb vizsgálati módszerek:  

- szemrevételezés; 

- röntgen, ultrahang; 

- uniformitás (egyformaság) vizsgálat; 

- egyensúly (statikus, dinamikus) vizsgálat. 

 

Szemrevételezéskor a gyakorlott ellenőrök azt keresik, hogy hol (miben stb.) tér el a 

készabroncs felülete az előírástól. Találhatnak gödröket, dudorokat, repedéseket stb., amelyek 

sokféle belső hibát (elválást, ritkulást, visszahajlást, elvékonyodást stb.) takarhatnak, 

amelyeknek sokféle oka lehet.  

A röntgenvizsgálat azon alapszik, hogy az acél nem engedi át a röntgensugarakat, így 

észrevehetők a szakadások, az acélkordok vagy huzalok nem megfelelő elhelyezkedése (túl 

sűrű, túl ritka, kereszteződés stb.). Az ultrahangvizsgálat azon alapszik, hogy a különböző 

anyagok vezetőképessége különböző, és a vastagabb részek jobban el is nyelik a hangot. Így 

észlelhetők elválások, vastagságkülönbségek, idegen anyagok (például levegő) stb.  

A gumiabroncs sosem abszolút egyenletes a kerület mentén. Változhat az abroncs sugara, a 

tömegeloszlása, a benyomódáshoz szükséges erő, ennek az erőnek az időbeli változása stb.  
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Uniformitásvizsgálat során radiális, oldalirányú és érintőirányú erőváltozás mérés történik. E 

vizsgálat során ellenőrzik a terhelés nélküli sugárváltozást, a terhelés nélküli 

abroncsszélesség-változást és az oldalfal egyenetlenségét.  

Egyensúlyvizsgálat során az abroncs statikus egyensúlyát (például túl nagy átfedés) és 

dinamikus egyensúlyát (például anyageloszlási hiba) mérik.  

 

A végtermék-ellenőrzés során a végtermékellenőrök felhasználják a gumiabroncs 

szerkezetével kapcsolatos ismereteiket. Ebben – saját tapasztalataikon kívül – benne lehetnek 

az elődök tapasztalatai, a statisztikai hibaelemzések során, a roncsolásos vizsgálatokkal 

szerzett tapasztalatok (stb.) is, melyeket kiképzésük során tanulnak meg.  

A végtermék-ellenőrzés után a hibák – jellegüktől és mértéküktől függően – javíthatók; a nem 

javítható gumiabroncsot leselejtezik. A javítás után az abroncs ugyanúgy átesik a végtermék-

ellenőrzésen, mint a javítás előtt.  

A végtermék-ellenőrzés a következő tesztekből tevődik össze: tartóssági teszt, gördülési 

ellenállás teszt, kopásvizsgálat, zaj- és komfortteszt, fékezési és tapadási próba és viselkedési 

teszt.  

 

Környezeti hatás 

A gumiabroncsgyártás rendkívül energiaigényes folyamat, az abroncs 1 kilogrammjának 

előállítása kb. 32 kWh energiafelhasználással jár. Az abroncs környezetterhelésének 

legnagyobb része a felhasználás időszakára esik.2 

 

1.5. Gumiipari foglalkozások3 

 

A gumiipari irányító munkájának célja, hogy a gumiipari termékek gyártása zavartalanul és 

hatékonyan folyjon. Ennek érdekében felelős az alapanyagokért. 

Gumiipari technikus – OKJ 2018 tanfolyam, képzés 

 

Gumigyártó gépkezelő  

az összes többi gumigyártó szakma ugyanez 

                                                 
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Gumigyártás 

3 https://palyaorientacio.munka.hu/szulok/film/adatlap/2812 alapján 
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FEOR-kód 8136-00  

Elhelyezkedés a FEOR-ban:  

(főcsoport) Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 

- (csoport) Feldolgozóipari gépek kezelői 

- (alcsoport) Vegyipari alapanyagot és terméket gyártók, gépkezelők 

Foglalkozás rövid leírása: 

Különböző vegyipari módszerekkel félkész és kész gumitermékeket állít elő. A gumitermékek 

előállítása céljából a keverékek gyúrását és keverését végző gépeket kezeli és felügyeli.  

 

Jellemző tevékenységek:  

- kezeli a gyártási folyamat részfeladatait végző gépeket: gyúrással, hengereléssel, 

adalékanyagok hozzáadásával elkészíti a gumikeveréket 

- a keveréket önmagában vagy vázanyagok hozzáadásával formázza 

- extrudálással szalagokat, csöveket, gumilemezeket állít elő 

- a formázott termékeket magas hőmérsékleten vulkanizálja 

- beállításokat végez, ellenőrzi a beállított mintákat, a hőmérsékletet, valamint korrigálja 

a technológiától való eltérést 

- gondoskodik az anyagfolyamatosság biztosításáról 

- részt vesz a gépek, berendezések időszaki leállításában, majd az ezt követő 

karbantartási feladatokban 

- elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat, szükség szerint szétszed és 

összeszerel kisebb alkatrészeket, gépeket 

- felügyeli a rábízott berendezések működését, elvégzi a szükséges beavatkozásokat. 

Körülmények: 

Munkakörnyezet  

- főleg zárt helyiségben, nagy csarnokokban dolgozik 

- huzamosabb ülés, állás, emelés jellemző 

Egészségügyi tényezők  

- fontos a karok, kezek, ujjak használata 

- a zaj, rázkódás, por, füst, gázok kihatnak az egészségi állapotra 

Pszichikai tényezők  

- figyelemkoncentrációt igényel 

Várható változások:  
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- A számítógépes technológia várhatóan tovább fejlődik ezen a területen is. 

- Várható az automatizálási és folyamatirányítási rendszer korszerűsítése. 

- Az EU-s minőségi előírásokhoz való igazodás befolyásolja az iparág fejlődését. 

- Fokozott figyelmet kell fordítani a környezetvédelmi előírások betartására. 

- Folyamatosan bővül a gumitermékek köre. 

- Folyamatos és rendszeres szakmai továbbképzések várhatóak. 

Foglalkozásjellemzők: 

Képességek szükségessége  

- manuális képesség,  

- matematikai képesség,  

- térbeli tájékozódás, 

- figyelemkoncentráció,  

- problémamegoldás,  

- kreativitás,  

- stressztolerancia,  

- alkalmazkodóképesség,  

- pontosság, precizitás,  

- szervezőkészség,  

- önállóság,  

- együttműködő képesség,  

- empátia,  

- felelősségvállalás,  

- kommunikációs készség.  

 

Jellemző munkamód:  

- Tárgyias (20%)  

- Személyközpontú (80%) 

- Önálló (60%)  

- Csoportos (40%)  

- Irányító (70%)  

- Végrehajtó (30%)  
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OKJ szakképesítések:  

- Abroncsgyártó  

- Formacikkgyártó  

- Iparigumitermék-előállító  

- Gumikeverék-készítő  

 

Felsőoktatási szakok  

Korábbi szakképesítések  

 

Munkakörök és rokon foglalkozások: 

Foglalkozás és munkakörei  

- (foglalkozás) 8136-00 - Gumitermékgyártó gép kezelője  

- (munkakör) 8136-01 – Autóköpeny-gyártó  

- (munkakör) 8136-02 – Autótömlő-gyártó  

- (munkakör) 8136-03 - Gumiabroncs újrafutózó  

- (munkakör) 8136-04 - Gumiabroncs-készítő  

- (munkakör) 8136-05 - Gumiárukészítő  

- (munkakör) 8136-06 – Gumiburkolat-varró  

- (munkakör) 8136-07 – Gumifonal-gyártó  

- (munkakör) 8136-08 - Gumigyári membránkészítő  

- (munkakör) 8136-09 - Gumigyártó és -feldolgozó  

- (munkakör) 8136-10 - Gumihengerlő  

- (munkakör) 8136-11 - Gumiipari fröccsöntő  

- (munkakör) 8136-12 - Gumiipari gépi keverő kezelője  

- (munkakör) 8136-13 - Gumikeverő  

- (munkakör) 8136-14 - Gumimérlegelő  

- (munkakör) 8136-15 - Guminyíró (gumifeldolgozás)  

- (munkakör) 8136-16 - Gumioldat-kezelő  

- (munkakör) 8136-17 - Gumiragasztógép-kezelő  

- (munkakör) 8136-18 - Gumisajtoló  

- (munkakör) 8136-19 - Gumisorjázó-javító  

- (munkakör) 8136-20 - Gumisütő  

- (munkakör) 8136-21 - Gumisütő-javító  
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- (munkakör) 8136-22 - Gumiszivacsvágó  

- (munkakör) 8136-23 - Gumiszőnyeg-készítő  

- (munkakör) 8136-24 - Gumitapasz-készítő  

- (munkakör) 8136-25 - Gumitermékgyártó, vulkanizáló  

- (munkakör) 8136-26 - Gumivágó  

- (munkakör) 8136-27 - Gumivarró  

- (munkakör) 8136-28 - Gumivulkanizáló  

- (munkakör) 8136-29 - Hengerkezelő, gumi  

- (munkakör) 8136-30 - Hengerszékkezelő (gumitermék-gyártás)  

- (munkakör) 8136-31 - Könnyűgumicikk-gyártó  

- (munkakör) 8136-32 - Laposgumi hajtószíjat összeállító  

- (munkakör) 8136-33 - Latexformaáru-centrifugáló  

- (munkakör) 8136-34 - Légrugó-bombírozó  

- (munkakör) 8136-35 - Vulkanizáló  

 

Rokon foglalkozások  

- (foglalkozás) 8135-00 - Műanyagtermék-gyártó gép kezelője  

 

Formacikk-gyártó (33 543 02 0010 3302)  

Ez a szakképesítés a(z) Gumiipari technológus szakképesítés elágazása  

 

Alapadatok: 

Tipus: OKJ szakképpesítés  

Azonosító: 33 543 02 0010 3302  

Állapot: Jelenleg megszerezhető szakképesítés  

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni  

Szakmacsoport: Vegyipar  

Leírás: Fröccsöntő gépekkel műanyag terméket gyárt. Kezeli, karbantartja a gépeket, részt 

vesz az félkész termékek összeszerelésében, csomagolásában, ellenőrzi a termék minőségét.  

SZVK rendelet  

 

 

 



36 

 

Betölthető foglalkozás(ok): 

Gumitermékgyártó gép kezelője  

 

A képzésről: 

- Lehetséges képzési forma iskolarendszerben tanulható, felnőttképzésben tanulható  

- Maximális képzési idő iskolarendszerben 2 év, felnőttképzésben 2000 óra  

- Párhuzamos képzés nem lehetséges  

- Szakmai alapképzés (fogyatékosok részére)  

- Szintvizsga  

- Elérhető kreditek mennyisége  

- Elmélet-gyakorlat aránya 40-60%  

- Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

Részvételi feltételek: 

- Szükséges iskolai végzettség tizedik évfolyam elvégzése  

- Szükséges szakmai előképzettség  

- Szükséges szakmai előképzettség részletei  

- Szükséges szakmai gyakorlat  

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges  

- Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Szakmai alkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Egyéb részvételi feltételek  

 

Rokonszakmák 

- Abroncsgyártó (hasonló szakképesítés)  

- Egyéb műanyagtermék-gyártó (hasonló szakképesítés)  

- Fröccsöntőgép-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (hasonló szakképesítés)  

- Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével) (továbblépést jelentő 

szakképesítés)  

- Gumikeverék-készítő (hasonló szakképesítés)  

- Hőre keményedő műanyagok feldolgozója (hasonló szakképesítés)  

- Iparigumitermék-előállító (hasonló szakképesítés)  
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- Műanyagextruder-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Műanyag-feldolgozó (hasonló szakképesítés)  

 

Egyéb adatok: 

Tanulmányi terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések / Egyéb feldolgozóipari képzések / 

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

OKJ-be kerülés éve: 2006  

Felelős szerv: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter  

Mesterszakma épül rá:  Igen  

 

Modulok és súlyuk a vizsgán 

- 7001-08 Gumiipari alapfeladatok (10%)  

- 7002-08 Gumikeverék-készítés (25%)  

- 7003-08 Félkész gumitermék előállítása (25%)  

- 7005-08 Formacikk-gyártás (40%)  

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i) 

- Modulzáró vizsgák eredményes letétele (illetve utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése) 

 

A foglalkozás munkaegészség-ügyi jellemzői, kockázatai 

 

Rokon szakma és tevékenység 

 

8136-00 - Gumitermékgyártó gép kezelője 

A foglalkozás tartalma: 

Különböző vegyipari eljárásokkal, módszerekkel gumi és gumikeverékek gyúrását és 

keverését (hengerelését, sajtolását, vulkanizálását), természetes és mesterséges gumiból 

különféle alkatrészek és termékek, többek között, öntött lábbelik, háztartási cikkek, 

szigetelőanyagok, ipari szerelvények és gumiabroncsok (futózását) előállítását végző gépeket 

kezel, és a működésüket felügyeli. 
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Készségek és kompetenciák: 

Elengedhetetlen a jó látás és hallás, párosulva a megfelelő kommunikációval. Fontos a 

monotónia tűrése, a pontosság, a figyelem-összpontosítás, a felelősségérzet, az 

információkezelés képessége. 

A foglalkozás jellege: 

Ülő és álló, alkalmanként kényszertesthelyzetben, épületen belül és kívül végzett szellemi és 

közepesen nehéz fizikai munka. 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása: 

Baleseti egészségkárosodás (esés, sérülések, égés, áramütés, közlekedés) veszélye. Zaj, porok 

és kémiai anyagok egészségkárosító hatása. Több vegyipari ágazati tevékenység és 

alkalmazott kémiai anyag daganatok, kardiovaszkuláris, légúti, idegrendszeri, immun-, vese-, 

gyomor-bélrendszeri és bőrbetegedések kialakulásának kockázatát fokozza. A gumigyártás 

IARC 1 (IARC Monográfia 100. kötet) rákkeltő kategóriába sorolt tevékenység. Az éjszakai 

műszak (IARC 2A) daganatok és kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát 

fokozza. A képernyős munkavégzés okozta szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések. 

Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, 

metabolikus szindróma, cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik. Ergonómiai, 

pszichés és pszichoszociális egészséget érintő kockázatok. A gumiiparban nagyobb a gége-, 

nyelőcső-, gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, prosztata-, vese-, agy-, pajzsmirigydaganatok, a 

limfóma, melanóma és a mieloma multiplex előfordulásának kockázata. Újabban gumigyártás 

során 7 esetben fordult elő hirtelen szívhalál.  

 – Lehetséges kórokok: 

Baleseti kockázat. Fizikai, kémiai kóroki tényezőkel történő expozíció. Ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők, pszichés hatás. 

– Kizáró, korlátozó okok és tényezők: 

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt  

– Megjegyzések: 

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából.  

Audiológiai, EKG, légzésfunkciós, mellkasröntgen és laboratóriumi vizsgálatok javasoltak. 

Kardiovaszkuláris és daganatos megbetegedések felismerését célzó szűrővizsgálatok 

ajánlottak. 

– Jogszabály:  
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A 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

kötelezően szabályozza Magyarországon az egyes kémiai kóroki tényezők munkakörnyezeti 

határértékét, biológiai monitorizálásának rendjét. 

– Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcus ellen javasolható. 

– Megelőzés:  

Kollektív védelem a baleseti, fizikai, kémiai, ergonómiai kórokok hatásának csökkentésére. 

– Védőeszközök:  

Munkaköri kockázatértékeléstől függően védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, arc, szem, 

fejvédelem, légzésvédelem, zajvédelem 

 

Rokon szakma és tevékenység 

 

8135 - Műanyagtermék-gyártó gép kezelője 

A foglalkozás tartalma: 

A különböző vegyipari módszerekkel előállított műanyagból öntéssel, sajtolással, befúvással, 

vágással és egyéb módon történő alakítással félkész és késztermékeket (üveggyapot, 

vezetékek és kábelek burkolása) állít elő. Műanyagok előállítása céljából keverékek gyúrását 

és keverését, illetve különféle műanyag összetevők és termékek előállítását végző gépeket 

kezel és felügyel. Mindemellett feladta lehet műszemek és kontaktlencselemezek készítése, 

szemüvegkeretek és ortopédiai készülék műanyag alkatrészeinek készítése és javítása. 

Készségek és kompetenciák: 

Szükséges az ép látás (térlátás), a megfelelő mozgáskoordináció, az információkezelés, a 

felelősségérzet, a fokozott figyelemkoncentráció és a monotónia tűrése. 

A foglalkozás jellege: 

Ülő és álló, alkalmanként kényszertesthelyzetben, épületen belül és kívül végzett szellemi és 

közepesen nehéz fizikai munka. 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása: 

Baleseti egészségkárosodás. Zaj, porok és kémiai anyagok egészségkárosító hatása. Több 

vegyipari ágazati tevékenység és alkalmazott kémiai anyag daganatok, kardiovaszkuláris, 

légúti, endokrin-, immun, vese-, gyomor-bélrendszeri, idegrendszeri, érzékszervi és 

bőrbetegségek kialakulásának kockázatát fokozza. A műanyag monomerek közül számos 

karcinogén tulajdonságokkal bír (vinil-klorid IARC 1, akrilamid IARC 2A, sztirén IARC 2A 

kategóriájú karcinogének). Az éjszakai műszak (IARC 2A) daganatok és kardiovaszkuláris 
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betegségek kialakulásának kockázatát fokozza. A képernyős munkavégzés okozta szemet, a 

váz- és izomrendszert érintő terhelések. Adekvát fizikai aktivitás hiánya esetén a 

kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, cukorbetegség 

kialakulásának kockázata fokozódik. Ergonómiai, pszichés és pszichoszociális egészséget 

érintő kockázatok. 

– Lehetséges kórokok: 

Baleseti kockázat. Fizikai, kémiai kóroki tényezőkel történő expozíció (kötelező EU-

határértékek: vinil-klorid 3 ml/m3). Képernyős munkahelyek kockázatai, ergonómiai, 

pszichoszociális kóroki tényezők, pszichés hatás. 

– Kizáró, korlátozó okok és tényezők: 

Olyan betegségek és/vagy állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi, fizikai 

teljesítőképességet, az érzékszervek működését és a kommunikációt.  

– Megjegyzések: 

Általános prevenciós stratégia javasolt egészségfejlesztés céljából. Audiológiai, EKG, 

légzésfunkciós, mellkasröntgen és laboratóriumi vizsgálatok javasoltak. Kardiovaszkuláris és 

daganatos megbetegedések felismerését célzó szűrővizsgálatok ajánlottak. 

– Jogszabály:  

A 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

kötelezően szabályozza Magyarországon az egyes kémiai kóroki tényezők munkakörnyezeti 

határértékét, biológiai monitorizálásának rendjét. 

– Védőoltások:  

Szezonális influenza, pneumococcus ellen javasolt. 

– Megelőzés:  

Kollektív védelem a baleseti, fizikai, kémia, ergonómia kórokok hatásának csökkentésére. 

– Védőeszközök:  

Munkaköri kockázatértékeléstől függően védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, arc-, szem-, 

fejvédelem, légzésvédelem, zajvédelem.4 

 

 

 

                                                 
4 Felhasznált irodalom: Cseh Károly – Nemeskéri Zsolt – Szellő János – Tibold Antal: Kézikönyv a 

foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához, online, 2014 
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Abroncsgyártó (33 543 02 0010 3301)  

 

Ez a szakképesítés a gumiipari technológus szakképesítés elágazása  

Alapadatok: 

Típus: OKJ szakképesítés  

Azonosító: 33 543 02 0010 3301  

Állapot: Jelenleg megszerezhető szakképesítés  

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni  

Szakmacsoport: Vegyipar  

Leírás: Gumiabroncsot állít elő gumi alapanyagból vegyszerek hozzáadásával, fém- vagy 

textilszövetek bevonásával, préseléssel, abroncsalkatrészek összeépítésével, a technológiai 

utasításnak megfelelően gumiabroncsot állít elő. Kezeli, működteti, karbantartja a gyártáshoz 

szükséges gépeket, ellenőrzi és ellenőrizteti a gyártás menetét.  

SZVK-rendelet  

  

Betölthető foglalkozás(ok): 

- Gumitermékgyártó gép kezelője  

 

A képzésről: 

Lehetséges képzési forma iskolarendszerben tanulható, felnőttképzésben tanulható  

Maximális képzési idő iskolarendszerben 2 év, felnőttképzésben 2000 óra 

Párhuzamos képzés nem lehetséges 

Szakmai alapképzés (fogyatékosok részére)  

Szintvizsga 

Elérhető kreditek mennyisége  

Elmélet-gyakorlat aránya 40-60%  

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

Részvételi feltételek: 

- Szükséges iskolai végzettség tizedik évfolyam elvégzése  

- Szükséges szakmai előképzettség  

- Szükséges szakmai előképzettség részletei  

- Szükséges szakmai gyakorlat  
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- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges  

- Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Szakmai alkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Egyéb részvételi feltételek  

 

Rokonszakmák: 

- Formacikkgyártó (hasonló szakképesítés)  

- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (hasonló szakképesítés)  

- Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével) (továbblépést jelentő 

szakképesítés)  

- Gumikeverék-készítő (hasonló szakképesítés)  

- Iparigumitermék-előállító (hasonló szakképesítés)  

 

Egyéb adatok: 

Tanulmányi terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések / Egyéb feldolgozóipari képzések / 

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

OKJ-be kerülés éve: 2006  

Felelős szerv: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter  

Mesterszakma épül rá:  Igen  

 

Modulok és súlyuk a vizsgán: 

- 7001-08 Gumiipari alapfeladatok (10%)  

- 7002-08 Gumikeverék-készítés (25%)  

- 7003-08 Félkész gumitermék előállítás (25%)  

- 7004-08 Abroncsgyártás (40%)  

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i): 

- Modulzáró vizsgák eredményes letétele (illetve utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése) 

 

Formacikkgyártó (33 543 02 0010 3302)  

 

Ez a szakképesítés a gumiipari technológus szakképesítés elágazása.  
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Alapadatok: 

Tipus: OKJ szakképpesítés  

Azonosító: 33 543 02 0010 3302  

Állapot: Jelenleg megszerezhető szakképesítés  

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni  

Szakmacsoport: Vegyipar  

Leírás: Fröccsöntő gépekkel műanyag terméket gyárt. Kezeli, karbantartja a gépeket, részt 

vesz az félkész termékek összeszerelésében, csomagolásában, ellenőrzi a termék minőségét.  

SZVK-rendelet  

 

Betölthető foglalkozás(ok): 

- Gumitermékgyártó gép kezelője  

 

A képzésről: 

Lehetséges képzési forma iskolarendszerben tanulható, felnőttképzésben tanulható 

Maximális képzési idő iskolarendszerben 2 év, felnőttképzésben 2000 óra 

Párhuzamos képzés nem lehetséges  

Szakmai alapképzés (fogyatékosok részére)  

Szintvizsga  

Elérhető kreditek mennyisége  

Elmélet-gyakorlat aránya 40-60% 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

  

Részvételi feltételek: 

- Szükséges iskolai végzettség tizedik évfolyam elvégzése  

- Szükséges szakmai előképzettség  

- Szükséges szakmai előképzettség részletei  

- Szükséges szakmai gyakorlat  

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges  

- Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Szakmai alkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Egyéb részvételi feltételek  
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Rokonszakmák: 

- Abroncsgyártó (hasonló szakképesítés)  

- Egyéb műanyagtermék-gyártó (hasonló szakképesítés)  

- Fröccsöntőgép-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (hasonló szakképesítés)  

- Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével) (továbblépést jelentő 

szakképesítés)  

- Gumikeverék-készítő (hasonló szakképesítés)  

- Hőre keményedő műanyagok feldolgozója (hasonló szakképesítés)  

- Iparigumitermék-előállító (hasonló szakképesítés)  

- Műanyagextruder-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Műanyag-feldolgozó (hasonló szakképesítés)  

 

Egyéb adatok: 

Tanulmányi terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések / Egyéb feldolgozóipari képzések / 

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

OKJ-be kerülés: éve 2006  

Felelős szerv: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter  

Mesterszakma épül rá:  Igen  

 

Modulok és súlyuk a vizsgán 

- 7001-08 Gumiipari alapfeladatok (10%)  

- 7002-08 Gumikeverék-készítés (25%)  

- 7003-08 Félkészgumitermék-előállítás (25%)  

- 7005-08 Formacikkgyártás (40%)  

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i): 

- Modulzáró vizsgák eredményes letétele (illetve utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése) 

 

Iparigumitermék-előállító (33 543 02 0010 3303)  

 

Ez a szakképesítés a gumiipari technológus szakképesítés elágazása  



45 

 

Alapadatok: 

Tipus: OKJ szakképpesítés  

Azonosító: 33 543 02 0010 3303  

Állapot: Jelenleg megszerezhető szakképesítés  

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni  

Szakmacsoport: Vegyipar  

Leírás: Különböző gumitermékek (pl. tömlők, gumialkatrészek) előállítását végzi. Kiméri, 

kiméreti a gyártáshoz szükséges alapanyag-mennyiségeket, kezeli, működteti, karbantartja a 

gumitermék-gyártáshoz szükséges gépeket, felügyeli, ellenőrzi a gyártás menetét.  

SZVK-rendelet  

 

Betölthető foglalkozás(ok): 

- Gumitermékgyártó gép kezelője  

 

A képzésről: 

- Lehetséges képzési forma iskolarendszerben tanulható, felnőttképzésben tanulható  

- Maximális képzési idő iskolarendszerben 2 év, felnőttképzésben 2000 óra  

- Párhuzamos képzés nem lehetséges  

- Szakmai alapképzés (fogyatékosok részére)  

- Szintvizsga  

- Elérhető kreditek mennyisége  

- Elmélet-gyakorlat aránya 40-60%  

- Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

Részvételi feltételek: 

- Szükséges iskolai végzettség tizedik évfolyam elvégzése  

- Szükséges szakmai előképzettség  

- Szükséges szakmai előképzettség részletei  

- Szükséges szakmai gyakorlat  

- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges  

- Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Szakmai alkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Egyéb részvételi feltételek  
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Rokonszakmák 

- Abroncsgyártó (hasonló szakképesítés)  

- Egyéb műanyagtermék-gyártó (hasonló szakképesítés)  

- Formacikkgyártó (hasonló szakképesítés)  

- Fröccsöntőgép-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (hasonló szakképesítés)  

- Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével) (továbblépést jelentő 

szakképesítés)  

- Gumikeverék-készítő (hasonló szakképesítés)  

- Hőre keményedő műanyagok feldolgozója (hasonló szakképesítés)  

- Műanyagextruder-kezelő (hasonló szakképesítés)  

- Műanyag-feldolgozó (hasonló szakképesítés)  

 

Egyéb adatok: 

Tanulmányi terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések / Egyéb feldolgozóipari képzések / 

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

OKJ-be kerülés éve: 2006  

Felelős szerv: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter  

Mesterszakma épül rá: Igen  

 

Modulok és súlyuk a vizsgán: 

- 7001-08 Gumiipari alapfeladatok (10%)  

- 7002-08 Gumikeverék-készítés (25%)  

- 7003-08 Félkész gumitermék előállítás (25%)  

- 7006-08 Ipari gumitermék gyártás (40%)  

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i): 

- Modulzáró vizsgák eredményes letétele (illetve utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése) 
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Gumikeverék-készítő (33 543 02 0100 3101)  

 

Ez a szakképesítés a gumiipari technológus szakképesítés rész szakképesítése.  

 

Alapadatok: 

Típus: OKJ szakképesítés  

Azonosító: 33 543 02 0100 3101  

Állapot: Jelenleg megszerezhető szakképesítés  

Szint: középszintű szakképesítés, amellyel fizikai munkát igénylő munkakört lehet betölteni  

Szakmacsoport: Vegyipar  

Leírás: Kiméri a gumigyártáshoz szükséges alapanyagokat, kezeli a gyártáshoz szükséges 

gépeket, berendezéseket, eszközöket, és dokumentálja a gyártás folyamatát.  

SZVK-rendelet   

 

Betölthető foglalkozás(ok): 

- Gumitermékgyártó gép kezelője  

 

A képzésről: 

Lehetséges képzési forma iskolarendszerben nem tanulható, felnőttképzésben tanulható  

Maximális képzési idő felnőttképzésben 500 óra  

Párhuzamos képzés nem lehetséges  

Szakmai alapképzés (fogyatékosok részére)  

Szintvizsga  

Elérhető kreditek mennyisége  

Elmélet-gyakorlat aránya 40-60%  

Összefüggő szakmai gyakorlat  

 

Részvételi feltételek: 

- Szükséges iskolai végzettség tizedik (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) 

évfolyam elvégzése  

- Szükséges szakmai előképzettség  

- Szükséges szakmai előképzettség részletei  

- Szükséges szakmai gyakorlat  
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- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges  

- Pályaalkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Szakmai alkalmassági vizsgálat nem szükséges  

- Egyéb részvételi feltételek  

 

Rokonszakmák: 

- Abroncsgyártó (továbblépést jelentő szakképesítés)  

- Formacikkgyártó (továbblépést jelentő szakképesítés)  

- Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó (hasonló szakképesítés)  

- Iparigumitermék-előállító (továbblépést jelentő szakképesítés)  

 

Egyéb adatok: 

Tanulmányi terület: Műszaki, ipari és építőipari képzések / Egyéb feldolgozóipari képzések / 

Fa-, papír-, műanyag-, üvegfeldolgozás  

OKJ-be kerülés éve: 2006  

Felelős szerv: szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter  

Mesterszakma épül rá:  Igen  

 

Modulok és súlyuk a vizsgán: 

- 7001-08 Gumiipari alapfeladatok (35%)  

- 7002-08 Gumikeverék-készítés (65%)  

 

Vizsgára bocsátás feltétele(i): 

- Modulzáró vizsgák eredményes letétele (illetve utolsó szakképző évfolyam 

eredményes elvégzése) 

 

Gumiipari irányító NPP pályaorientációs modell 

 

FEOR: 

321205  

 

Foglalkozási terület: 

Vegyipar  
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Foglalkozás jellemzői: 

A gumiipari irányító az általa vezetett gyáregység munkáját összehangolja a gyár vagy üzem 

többi részlegének munkájával. Munkája során felügyeli és ellenőrzi a gumiipari terméket 

gyártó üzem részegységében a termelési folyamatot, valamint az ott dolgozók 

tevékenységének összehangolásáért is felel, pl. a munkabeosztásukat elkészíti. A gyártáshoz 

szükséges feltételeket, azaz a gépek és berendezések üzemképes állapotát ellenőrzi. A 

felettese számára folyamatos beszámolót, költségbecslést és nyilvántartásokat készít.  

A gumiipari irányító munkájának célja, hogy a gumiipari termékek gyártása zavartalanul és 

hatékonyan folyjon. Ennek érdekében felelős az alapanyagokért, a gyártási folyamatért és a 

dolgozók munkájáért egyaránt. A következő főbb tevékenységek mentén látja el feladatait:  

- Részt vesz az új technológiai eljárás kidolgozásában. Kiválasztja a gyártáshoz 

szükséges szerszámokat, gépeket, eszközöket és alapanyagokat. 

- Kiválasztja a termeléshez szükséges szakembereket. A munkatársak szaktudását 

figyelembe véve beosztja őket az adott gumiipari gép mellé, hogy felügyeljék a 

gyártást. 

- Beállítja a végtermék gyártásához szükséges paramétereket. Meghatározza az 

anyagmennyiséget, valamint a beadagolás mennyiségét, időpontját, majd elindítja a 

gyártási folyamatot. 

- Minőség-ellenőrzést végez. A termékek mennyiségét és minőségét, valamint a gyártás 

menetét folyamatosan ellenőrzi: szúrópróbaszerű vizsgálatokat végez, minőségi hiba 

esetén meghatározza az intézkedés módját. 

- Régi gépek meghibásodása esetén elvégezteti a szükséges javíttatásokat. Ehhez a 

karbantartókkal tartja a kapcsolatot. 

- Telepíti és beüzemeli az új gépeket és berendezéseket. Amennyiben új gép kerül a 

gyártósorra, annak beállítását elvégzi, valamint betanítja a munkatársakat annak 

kezelésére. 

- Kezeli a gyártási hulladékot. A gyártási hulladékot az előírásoknak megfelelően 

elszállíttatja vagy újrahasznosítja. 

- Kapcsolatot tart a munkatársakkal. Beosztottai munkaidő-beosztását elkészíti, 

valamint további vezetői feladatokat lát el. A gyártási folyamat, pl. mennyiség, fajta 

stb. meghatározása érdekében együttműködik a vállalat más vezetőivel. 
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- Betartja és betartatja a munka-, környezet-, balesetvédelmi előírásokat. A gépek és 

berendezések működéséhez szükséges védőeszközök használatát biztosítja a 

munkatársaknak. 

A gumiipari irányító munkája során használt gépek, berendezések az előállított gumi fajtájától 

függően változnak. Ily módon sokféle berendezés működését, felépítését ismernie kell a 

magas színvonalú munka elvégzése érdekében: 

- hengerszék vagy zártkeverő berendezések – ezek a berendezések állítják elő a 

kaucsukból a gumit; 

- extruder – lemezek, csövek, kábelek, tömlők bevonására; 

- kalander – gumilemezek és gumival bevont textiltermékek gyártására; 

- vulkanizáló prés, kazán; 

- mérőeszközök – a gumiipari termékek keménységének, vastagságának, 

szakítószilárdságának, sűrűségének, viszkozitásának mérésére; 

- mintavételi és minőség-ellenőrző műszerek és eszközök; 

- élettartam-vizsgálók – fárasztó-, koptató-, öregítőberendezések; 

- vágógép; 

- felépítőgépek. 

 

Ezen túl alkalmaznak a gyártás során számítástechnikai eszközöket a gépek beállításához, 

karbantartási eszközöket, berendezéseket, szállító- és tárolóberendezéseket, gépeket, valamint 

biztonságtechnikai eszközöket és egyéni védőfelszereléseket. A gumiipari irányító – a 

gumigyártáshoz szükséges adalékanyagokat pl. ként, kormot és egyéb vulkanizáló anyagot is 

használ a kaucsukon túl az adott gumiipari termékek elkészítése során.  

A gumiipari irányító jellemzően üzemben, gyárcsarnokban dolgozik. A gumigyártás 

folyamata többfázisú, ezért többféle gép, berendezés található az üzemen belül, melyet a 

gumiipari szakember kezel, irányít és felügyel. A szükséges mérési és mennyiségi adatok 

beszámolójának elkészítéséhez irodát vagy műhelyt használ. Laboratóriumi körülmények 

között is végezheti munkájának egyes részeit.  

A gumiipari irányító normál munkarendben dolgozik, ami jellemzően heti 40 órát jelent 

hétfőtől péntekig. Előfordulhat azonban, hogy a termelés ciklikussága miatt az irányítók 

egymást váltva, több műszakban is dolgoznak. 

A gumiipari irányítót munkája során többféle ártalom, veszély érheti: 
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- baleseti és sérülésveszéllyel járhat a használt gépek, berendezések és rendszerek 

működtetése; 

- hőártalmat jelenthet a vulkanizálás során adódó magas hőmérsékletű üzemi 

munkavégzés; 

- veszélyes vegyi anyagok használata, vagy magas zaj-, por- és koromszintártalom is 

előfordulhat egyes üzemekben. 

Védőruha és védőfelszerelés viselése kötelező, illetve fokozottan ügyelni kell a 

balesetvédelmi és biztonsági előírások betartására. 

 A gumiipari irányító munkája jellemzően közepesen nehéz fizikai munka, mely részben 

szellemi tevékenységgel is kiegészül. Feladatait többnyire állva, a gépsorok mellett végzi, 

főként gépkezelői és ellenőrző feladatait látja itt el. A munka során pszichikai nehézséget 

jelenthet a: 

- precíz, de sok esetben monoton munkavégzés; 

- a gyors munkatempó követésével járó stressz; 

- munkatársakkal való együttműködés, illetve irányításuk is, amely esetenként a vitás 

helyzetek megoldását is megköveteli. 

A munkavégzés során fellépő nehézségek miatt fontos, hogy a gumiipari irányító munkaidőt 

követően találjon időt a pihenésre, a kikapcsolódást jelentő szabadidős tevékenységre. 

A gumiipari irányító munkája során elsősorban a felettesével, az üzem vezetőjével és 

közvetlen munkatársaival kerül napi kapcsolatba. A munkahelyén, ám más területen dolgozó 

szakemberekkel is rendszeres kapcsolatot tart, mint például: 

- technikusokkal; 

- mérnökökkel; 

- gépkezelőkkel; 

- betanított munkásokkal; 

- gépek, berendezések karbantartóival.  

 

Munkaerőpiaci helyzet: 

Hogyan alakult az átlagkereset a foglalkozás esetén? 

Magyarországon a gumiipari irányító átlagkeresete havi bruttó 367 000 Ft, amely ebben a 

szakmában a közelmúlt adataihoz képest nem változott jelentősen. Az átlagkereset a szakmai 

tapasztalattól, életkortól, illetve a munkáltató iparágától – autóipar, feldolgozóipar, stb. –, 
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földrajzi elhelyezkedéstől függően az országos átlagot tekintve havi bruttó 270 000–367 000 

Ft között mozoghat. 

Az elhelyezkedési lehetőségei kedvezőnek mondhatók a gumiipari irányítók számára – a 

magas fokú gépesítettség ellenére jelentős az emberierőforrás-szükséglete. A gumiipar, mint a 

gépjárműgyártás egyik elengedhetetlen beszállítója az ország egyik húzóágazata, így az 

utóbbi két évtized során egyre több szakember talált elhelyezkedési lehetőséget ebben az 

iparágban. Ezenfelül a hazai oktatás e területen nagyon jó színvonalú: a gépipari termékek 

piacán nagy a kereslet az újdonságok iránt, ezért magas fokú az innováció és a kutatási, 

fejlesztési tevékenység. Mindezen túl a hazai nagyberuházások tovább növelhetik a 

foglalkozás iránti keresletet. 

 

Követelmények: 

A gumiipari irányítói munkához szükséges képességeket és készségeket a munka műszaki 

jellege és a munkavégzés során fellépő problémamegoldás szükségessége határozza meg: 

- Technológiai, műszaki kompetencia, amely a gépek mentén történő munkavégzés 

miatt elengedhetetlen. 

- Önállóság, annak érdekében, hogy mint irányítói munkakört betöltő, képes legyen 

egyedül döntéseket hozni. 

- Szervezőképesség, amely a hatékony termelési folyamatok, az alapanyagok 

rendelkezésre állása és munkatársak munkabeosztása megszervezéséhez szükséges. 

- Problémamegoldási képesség az egyes fejlesztési és tervezési folyamatok és 

munkaszervezési feladatok során fellépő nehézségek, valamint a gyártási üzemzavarok 

esetén nélkülözhetetlen. 

- Kézügyesség, például a berendezések üzembe helyezéséhez, kezeléséhez fontos.  

 

A gumiipari irányító munka végzése részben könnyű fizikai munka, de szellemi 

igénybevétellel is jár. A munka szakszerű elvégzése érdekében a következő egészségügyi 

elvárásokat támasztja ez a foglalkozás: 

- ép kezek, ujjak – például a gépek kezeléséhez, alapanyagok adagolásához; 

- jó látás, látásélesség és térlátás – többek között a pontos mérések, ellenőrzések és 

mintavételek érdekében. 

A munkakör átszervezésével, egyéni, sérülésspecifikus módosításával, a munkakörnyezet 

ergonomikus kialakításával, speciális eszközök beszerzésével, megfelelő védőeszközök 
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használatával, mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős 

részének elvégzése. Meghatározó, hogy a mozgás-, ill. hallórendszer mely része, mikor és 

mennyire károsodott, és ez milyen mértékű funkciócsökkenést okoz. 

Hallássérültek esetében kiemelt jelentőségű a megfelelő kommunikációs csatorna 

megválasztása, a beszédértés optimális feltételeinek biztosítása. A munkafeladatok kiadásánál 

fontos pl. a jó szájról olvasási képesség, a vizuális szemléltetés, a jelnyelv egyes elemeinek 

ismerete, vezeték nélküli kommunikációs eszközök, rendszerek alkalmazása. Szükség lehet 

továbbá a munkavégzéshez kapcsolódó gépek, berendezések hangjelzésének 

megváltoztatására, vibrációs funkcióval és fényjelzéssel ellátott speciális eszközök 

beszerzésére. 

Mozgássérülteknél a munkatér berendezéseinek ergonomikus, a kerekesszékhez igazodó 

kialakítása, a fizikai akadálymentesítés biztosítása – pl. liftek, kapaszkodók, csúszásgátlók 

felszerelése – elengedhetetlen. 

A gumiipari irányító számára a reáltárgyak adhatnak jó alapot ahhoz, hogy a munkaterületén 

sikereket érjen el:  

- technika, életvitel és gyakorlat – a gépek működésének megértése és kézügyesség 

fejlesztése miatt; 

- fizika – a különböző fizikai törvények elsajátítása a gépek alkalmazása során fontos 

ismeret; 

- természettudományi gyakorlatok – a kémiai és fizikai folyamatok megértése, többek 

között a gumiipari termékek ellenőrzése mentén hasznos. 

 

A gumiipari irányító szakma iránt érdeklődők akkor fogják élvezni a munkájukat, ha általában 

elmondható róluk, hogy fontos számukra, hogy munkájuknak rövid időn belül kézzelfogható 

eredménye legyen. Szívesen alkalmaznak gépeket, berendezéseket munkájuk elvégzéséhez. 

Szeretnek különböző tárgyakat meghatározott módszerek alapján javítani vagy előállítani. 

Fontos továbbá számukra, hogy jól meghatározott keretek között, pontos szabályok alapján 

végezhessék munkájukat, és hogy tudják, pontosan meddig terjed a felelősségük. A pontosan 

kijelölt határok között szívesen foglalkoznak aprólékos, fokozott koncentrációt igénylő 

feladatokkal, és szeretik a jól szervezett munkát, a logikus megoldásokat.  

- Tárgyias  

- Megvalósító  
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Gumiipari technikus (54 543 02)  

A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a gumiipari technikus emelt szintű szakképesítés 

megszerzése szükséges. 

A képzés megkezdésének feltétele az érettségi végzettség. Szükséges továbbá – a képzés 

megkezdését megelőzően – egy egészségügyi alkalmassági vizsgálaton is megfelelni. 

A gumiipari technikus szakképesítés iskolai rendszerben, vegyipar ágazati 

szakközépiskolában, az érettségi után 1 év alatt szerezhető meg, gimnáziumban, illetve más 

ágazatban szerzett érettségi után, 2 év alatt. 

Lehetőség van iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben, tanfolyamon is tanulni, ebben az 

esetben a képzés óraszáma 960–1440 óra között változhat. 

A képzés során 60%-ban elméleti oktatás folyik az iskolában vagy az elméleti képzőhelyen. A 

képzés 40%-át gyakorlati munkahelyen tölti a képzésben részt vevő. 

A szakképzés során a tantárgyak részben a műanyagok előállításának és feldolgozásának 

ismereteivel, a fizikai és mechanikai vizsgálatokkal, műanyagipari és gumiipari gépekkel 

állnak kapcsolatban. A tantárgyak másik része a kaucsukalapú keverékek készítésének, a 

gumitermékek és a gumiipari félkész termékek gyártásának területeihez kapcsolódik. Ezek 

mellett szükséges tanulni a foglalkoztatáshoz, az egészséges és biztonságos munkavégzéshez 

kapcsolódó ismeretek is. A szakmai tantárgyak többek között a következők: 

- Méréstechnika; 

- Anyagvizsgálatok; 

- Gépészeti alapismeretek; 

- Makromolekulák; 

- Keverékkészítés elmélete; 

- Félkész termékek gyártásának elmélete; 

- Abroncsgyártás; 

- Hevedergyártás; 

- Műszakitömlő-gyártás. 

A szakképesítés birtokában betölthető a gumi- és műanyagipari technikus és a műanyag és 

gumiipari géprendszer-üzemeltető munkakör is. 

Idegen nyelv megfelelő szintű elsajátítása növeli a munkaerőpiaci elhelyezkedés esélyeit. 

A terület iránt érdeklődők tanulmányaikat felsőoktatásban is folytathatják, például a műszaki 

képzési területről vezethet képzési út a gumiipari technológiai szakmérnök szakirányú 

végzettség megszerzéséhez. 
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- 1312-00 Ipari tevékenységet folytató egység vezetője  

- 3114-00 Fa- és könnyűipari technikus  

- 3161-00 Munka- és termelésszervező  

 

Tájékozódási lehetőségek 

 

Speciális tájékozódási lehetőségek a szakmáról: 

- http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/polimertechnika-alapjai/ch13s02.html – a 

gumitechnológiák alapjai 

- http://www.magusz.hu – Magyar Gumiipari Szövetség honlapja 

- Boros: A gumiipar és a környezetvédelem – a gumi újrahasznosítása. Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem. 1999. 

- Dr. Bartha: Gumiipari kézikönyv. Taurus-Omikk kiadó, 1989. 

- Antal–Horváth: Gumiipari kézikönyv I-II. Taurus-Omikk kiadó, 1989. 

  

Ajánlott honlapcímek, kiadványok pályaválasztáshoz: 

- www.palyaorientacio.munka.hu – a Nemzeti Pályaorientációs Portál honlapja: pálya-, 

szakmaválasztást segítő kérdőívekkel, keresőkkel, foglalkozásbemutató anyagokkal 

- www.nive.hu – a Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság honlapja: megtalálható a 

hatályos Országos Képzési Jegyzék és a szakképzésekhez tartozó Szakmai és 

Vizsgakövetelmények listája 

- www.ec.europa.eu/ploteus/home_hu – a PLOTEUS 

(PortalonLearningOpportunitiesthroughout European Space) az európai tanulási 

lehetőségekről informál 

- http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php – Magyar Közlöny (elektronikus 

megjelenés): szakképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok 

- 200 x Szép szakma (MFPI 2010, letölthető kiadvány: 

http://www.fovpi.hu/palyavalasztas/kiadvanyok/200xszep_szakma) 

  

Ajánlott honlapcímek, kiadványok munkaerő-piaci információkhoz: 

- https://vmp.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Virtuális Munkaerőpiac 

Portálja: álláskeresési oldal munkaadók és munkavállalók számára 
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- www.munka.hu – a Nemzeti Munkaügyi Hivatal honlapja: foglalkoztatáshoz 

kapcsolódó információk, Munkaügyi Központok elérhetősége 

- www.ksh.hu – a Központi Statisztikai Hivatal honlapja, számtalan adat, információ, 

kimutatás, többek között a munka világával kapcsolatban 

- Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere – FEOR-08 

(www.ksh.hu/osztalyozasok_feor_menu) 

- www.hrportal.hu – hírek, információk, kalkulátorok a HR világából, Munka 

törvénykönyve 

- a HVG Karrier Plusz kiadvány online verziójának elérhetősége 

- www.ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=hu – az európai állás- és tanulmányi 

lehetőségekkel kapcsolatos információk felkutatását megkönnyítő portál 

 

1.6. Gumiipari tevékenységekkel kapcsolatos kockázatok, expozíciók, 

megbetegedések 

 

Rákkeltő foglalkozások, vegyületek  

 

A leggyakrabban előforduló rákkeltők felsorolása  

1. Ólom és ólomszármazékok 2. Indium-foszfid (LCD-tévék gyártása során használják) 3. 

Volfrám-karbidos kobalt (iparban használatos, forgácsolás során) 4. Titán-dioxid (festékek-

ben, naptejekben és ételszínezékként használják) 5. Hegesztőgázok 6. Refrakter (tűzálló) ke-

rámiarostok 7. Dízel kipufogógázok 8. Amorf szén, szénszínezék 9. Sztirol-7,8-oxid és sztirol 

(műanyagok gyártása során használják) 10. Propilén-oxid (festékekhez és bevonatokhoz, 

tisztítószerekhez, tintákhoz használatosak) 11. Formaldehid (erdőtüzekben, kipufogógázban, 

cigarettafüstben egyaránt előfordul) 12. Metaldehid (acetaldehid) (gyújtószerszámok 

töltéséhez vagy újratöltéséhez használják) 13. Metilén-klorid (diklór-metán) (oldószerként a 

lakk- és műanyagiparban, illetve zsírok, gyanták és gumi oldására használatos) 14. Triklór-

etilén (textíliák, ruhaneműk száraz tisztítására használatos) 15. Tetraklór-etilén (oldószerként 

vegytisztításra, illetve fémalkatrészek zsírtalanítására használják) 16. Kloroform (az egyik 

legelterjedtebb oldószer) 17. Poliklórozott bifenil (hidraulikus rendszerekben, kenő-

anyagokként, illetve festékekben, ragasztókban, tömítő- és szigetelőanyagokban található 

meg) 18. Di-(2-etil-hexil-)ftalát (a flatátok padlóban, lambériában, műanyag burkolatokban és 

egyéb műanyag cikkekben is előfordulnak) 19. Atrazin (mezőgazdaságban használatos) 20. 



57 

 

több műszakos munka, 21. kvarcpor, 22. a nap UV-sugárzása, 23. keményfa por, 24. ciga-

rettafüst (aktív és passzív dohányzás), 25. azbeszt, 26. benzol, 27. dioxinok, 28. hepatitis B 

vírus fertőzés, 29. hepatitis C vírus fertőzés, 30. HIV vírus fertőzés stb.  

 

IARC 1 (biztosan rákkeltő) besorolású anyagok listája  

4-aminobifenil, arisztolsav (és a tartalmazó növények, pl. farkasalma, húgyúti daganatok 

kialakulása), valamint az Aristolochia nemzetség fajaiból előállított növényi készítmények, 

arzén és vegyületei, azbesztek, azathioprin, benzol (és metabolitjai), benzo[a] pyrene, 

berillium és vegyületei, chlornapazine (N,N-bis(2-chloroethyl)-2-naphthylamine), 

bis(chloromethyl)ether, chloromethyl methyl ether, 1,3-butadiene, 1,4-butanediol 

dimethanesulfonate (Busulphan, Myleran), kadmium és vegyületei, chlorambucil, methyl- 

CCNU (1-(2-chloroethyl)-3-(4-methylcyclohexyl)-1-nitrosourea, (Semustine), króm(VI) és 

vegyületei, ciclosporin, fogamzásgátló tabletták (kombinált, ösztrogént és progeszteront 

tartalmazók), fogamzásgátló tabletták (szekvenciális hormontartalmú tabletták, ösztrogén 

periódus után ösztrogént és progeszteront tartalmazók), cyclophosphamide, 

diethylstilboestrol, benzidinné metabolizálódó festékek, Epstein–Barr vírus, ösztrogének (nem 

szeroid típusúak, xeno-, fito-, mycoösztrogének), ösztrogének (szeroid típusúak), 

posztmenopauzális ösztrogénterápia, etanol (alkohol tartalmú italokban), erionite, ethylene 

oxide, etoposide (egyedül és cisplatinnal és bleomycinnel kombinálva), formaldehid, gallium 

arsenide, Helicobacter pylori fertőzések, hepatitis B és hepatitis C krónikus vírusfertőzések, 

humán immunodeficiencia vírus 1 típus fertőzések, human papilloma vírusok (16, 18, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 típusok), human T-sejtes limfotróp I típusú vírus fertőzés, 

melphalan, methoxsalen (8-methoxypsoralen) UV A besugárzással kombinálva, 4,4’-

methylene-bis(2-chloroaniline) (MOCA), MOPP és más, alkiláló ágenseket tartalmazó 

kemoterápiás kombinációk, mustárgáz (kén-mustár), 2-naphthylamine, neutronsugárzás, 

nikkelvegyületek, 4-(N-nitrosomethylamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone (NNK), N-

nitrosonornicotine (NNN), Opisthorchis viverrini féregfertőzés, foszfor-32 izotóp és tar-

talmazó foszfátok, plutonium-239 és bomlástermékei, radioaktív jódvegyületek (rövid 

élettartamúak is, mint jód 131, reaktor balesetek, nukleáris robbantások során, főleg gyer-

mekkorban történt expozíció esetén), alfa- és béta-sugárzó, szervezetbe került radioaktív 

részecskék, rádium-224, 226, 228 és hasadási termékei, radon 222 és hasadási termékei, 

Schistosoma haematobium fertőzés, kristályos szilikátok, a kvarc, krisztobalit tartalmú porok 

belégzése (munkahelyeken), napsugárzás, azbesztszálakat tartalmazó talkum, tamoxifen, 

2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxin, thiotepa (1,1’,1”-phosphinothioylidynetrisaziridine), 
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tórium-232 és bomlási termékei, tórium-232 dioxid, treosulfan, orto-toluidin, vinilklorid, UV-

sugárzás, röntgensugárzás, gamma-sugárzás.  

 

IARC 1 besorolású rákkeltő keverékek  

aflatoxinok, alkoholos italok, areca dió (bétel), bételbagó (bétellevél, dohány, dió keveréke), 

bételbagó önmagában, kőszén-kátrány, kőszén-kátrány szurok, háztartási beltéri szén-

égéstermékek, dízel kipufogógáz, kezeletlen, illetve részlegesen feldolgozott ásványolajok, 

fenacetint tartalmazó analgetikum keverékek, kínai módra készült sós halak, palaolaj, korom, 

dohánytermékek (nem füst formában is), fapor.  

 

IARC 1 besorolású rákkeltő epozíciós körülmények és foglalkozások  

alumíniumgyártás, arzén tartalmú ivóvíz, auramin festékgyártás, cipő-, csizmagyártás és -

javítás, kéményseprés, kőszéngázosítás, kőszénkátrány desztillálás, kokszgyártás, bútor-, 

szekrénygyártás, hematitbányászat (radon expozícióval), passzív dohányzás, vas- és 

acélöntés, izopropanolgyártás (erős szervetlen savak), magenta (bíbor) festék gyártás, festés, 

kátrányozás (padló, tető), gumigyártás, kénsav tartalmú gőzök, UV bőrbarnító lámpák és 

berendezések, dohányzás.  

 

IARC 2A (valószínű) rákkeltő besorolású anyagok listája  

akrilamid, adriamycin, androgén (anabolikus) szteroidok, azacitidine, benz[a]anthracene, 

BCNU (Bischloroethyl nitrosourea), captafol, chloramphenicol, α-chlorinált toluenek (benzal 

chloride, benzotrichloride, benzyl chloride), benzoyl chloride, CCNU (1-(2-chloroethyl)-3-

cyclohexyl-1-nitrosourea), 4-chloro-ortho-toluidine, chlorozotocin, cisplatin, 

cyclopenta[cd]pyrene, Clonorchis sinensis (fertőzés), dibenz[a,h]anthracene, dibenzo[a,l] 

pyrene, diethyl sulfate, dimethylcarbamoyl chloride, 1,2-dimethylhydrazine, dimethyl sulfate, 

epichlorohydrin, ethylene dibromide, ethyl carbamate (urethane), N-ethyl-N-nitrosourea, 

etoposide, glycidol, indium phosphide, 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f ] quinoline (IQ), ólom 

és szervetlen vegyületei, Kaposi-szarkóma herpesvirus/human herpesvirus 8, 5-

methoxypsoralen, methyl methanesulfonate, MNNG (N-methyl-N’-nitro- N-

nitrosoguanidine), N-methyl-N-nitrosourea, nitrátok és nitritek ingestiója 

(endogénnitroziláció), nitrogén mustár, N-nitrosodiethylamine (DEN), N-

nitrosodimethylamine (NDMA), phenacetin, procarbazine hydrochloride, styrene-7,8-oxide, 

teniposide, tetrachloroethylene, trichloroethylene, 1,2,3-trichloropropane, tris(2,3-

dibromopropyl) phosphate, ultraviola A, B, C sugárzás, vinyl bromide, vinyl fluoride.  
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IARC 2A besorolású rákkeltő keverékek  

creosote (kőszén kátrányból), magas hőmérsékleten történő sütés gőzei, forró maté, háztartási 

égéstermékek zárt térben (biomassza, fa), inszekticid (nem arzéntartalmú) spray-k használata, 

poliklorinált bifenilek,  

 

IARC 2A rákkeltő expozíciós körülmények és foglalkozások  

üveggyártás (üvegedények, üveg tartók, művészi üvegek, majolika, fajansz), szénelektróda-

gyártás, kobalt-volfrám karbid tartalmú fémmegmunkálás, fodrász, borbély, kőolajfinomítás, 

napszaki ritmust érintő váltott műszakos munkavégzés. 

 

IARC 2B (lehetséges) rákkeltő besorolású anyagok listája  

A-a-C (2-amino-9H-pyrido[2,3-b]indole), acetaldehyde, acetamide, acrylonitrile, adapalene, 

AF-2 (2-(2-furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide, aflatoxin M1, para-aminoazobenzene, ortho-

aminoazotoluene, 2-amino-5-(5-nitro-2-furyl)-1,3,4-thiadiazole, amsacrine, ortho-anisidine, 

antimony trioxide, aramite, auramine, azaserine, aziridine, benz[j]aceanthrylene, benz[a] 

anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[c] 

phenanthrene, benzofuran, benzyl violet 4B, 2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol, 

bleomycin, páfrány, bromodichloromethane, butylated hydroxyanisole, b-butyrolactone, 

kávésav, szénpor, széntetraklorid, catechol, chlordane, chlordecone (Kepone), chlorendic sav, 

para-chloroaniline, 3-chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone, kloroform, 1-

chloro-2-methylpropene, klórfenoxi herbicidek, 4-chloro-ortho-phenylenediamine, 

chloroprene, chlorothalonil, chrysene, CI acid red 114, CI basic red 9, CI direct blue 15, citrus 

red No. 2, kobalt és vegyületei (I), kobalt szulfát és szolubilis kobalt(II) sók, kókuszolaj 

diethanolamin kondenzátum, para-cresidine, cycasin, dacarbazine, dantron (Chrysazin, 1,8-

Dihydroxyanthraquinone), daunomycin, DDT (p,p’-DDT), N,N’-diacetylbenzidine, 2,4-

diaminoanisole, 4,4’-diaminodiphenyl ether, 2,4-diaminotoluene, dibenz[a,h]acridine, 

dibenz[a,j]acridine, 7H-dibenzo[c,g]carbazole, dibenzo[a,e]pyrene, dibenzo[a,h]pyrene, 

dibenzo[a,i]pyrene, 1,2-gibromo-3-chloropropane, 2,3-dibromopropan-1-ol, dichloroacetic 

acid, para-dichlorobenzene, 3,3’-dichlorobenzidine, 3,3’-dichloro-4,4’-diaminodiphenyl ether, 

1,2-dichloroethane, dichloromethane (methylene chloride), 1,3-dichloropropene, dichlorvos, 

1,2-diethylhydrazine, diglycidyl resorcinol ether, dihydrosafrole, diisopropyl sulfate, 3,3’-

dimethoxybenzidine (o-dianisidine), para-dimethylaminoazobenzene, trans- 2-

[(dimethylamino)methylimino]-5-[2-(5-nitro-2-furyl)-vinyl]-1,3,4-oxadiazole, 2,6-xylidine 
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(2,6-dimethylaniline), 3,3’-dimethylbenzidine (o-tolidine), 1,1-dimethylhydrazine, 3,7-

dinitrofluoranthene, 3,9-dinitrofluoranthene, 1,6-dinitropyrene, 1,8-dinitropyrene, 2,4-

dinitrotoluene, 2,6-dinitrotoluene, 1,4-dioxane, disperse blue 1, 1,2-epoxybutane, ethyl akrilát, 

ethylbenzene, ethylene dichloride, ethyl methanesulfonate, szövetekbe implantált idegen 

testek, polimerek [vékony, sima felszínű filmek, kivéve poly(glycol sav)], fémek (vékony film 

formában), fém kobalt, nikkel, nikkelötvözetek (porok, 66-67% nikkel-, 13-16% króm-, 7% 

vastartalommal), 2-(2-formylhydrazino)-4-(5-nitro-2-furyl) thiazole, fumonisin B1, furan, 

Glu-P-1 (2-amino-6-methyldipyrido[1,2-a:3’,2’-d]imidazole), /Glu-P-2 (2-aminodipyrido[1,2-

a:3’,2’-d]imidazole), glycidaldehyde, griseofulvin, HC Blue No. 1, heptachlor, 

hexachlorobenzene, hexachloroethane, hexachlorocyclohexanes, hexamethylphosphoramide 

(HMPA), human immunodeficiencia vírus, 2 típus fertőzés, human papilloma vírus 16, 18, 

31, 33 és más típusok, hydrazine, 1-hydroxyanthraquinone, indeno[1,2,3-cd]pyrene, vas-

dextran komplex, isoprén, lasiocarpine, ólom, extrém alacsony frekvenciájú mágneses terek, 

MeA-a-C (2-amino-3-methyl-9H-pyrido[2,3-b] indole), medroxyprogesterone acetate, MeIQ 

(2-Amino-3,4-dimethylimidazo[4,5-f ] quinoline), MeIQx (2-Amino-3,8-

dimethylimidazo[4,5-f]quinoxaline), melphalan, 2-methylaziridine (Propyleneimine), 

methylazoxymethanol acetate, 5-methylchrysene, 4,4’-methylene bis(2-methylaniline), 4,4’-

methylenedianiline, metilhigany vegyületek, 2-methyl-1-nitroanthraquinone, N-methyl-N-

nitrosourethane, methylthiouracil, metronidazole, Michler bázis (4,4’-methylene-bis(N,N-

dimethyl)benzenamine, Michler keton (4,4’-bis(dimethylamino)benzophenone, microcystin-

LR, Mirex, mitomycin C, mitoxantrone, monocrotaline, 5-(morpholinomethyl)-3-[(5-

nitrofurfurylidene)amino]- 2-oxazolidinone, nafenopin, naphthalene, nikkel és ötvözetei, 

niridazole, nitrilotriacetic sav és sói, 5-nitroacenaphthene, 2-nitroanisole, nitrobenzene, 6-

nitrochrysene, nitrofen, 2-nitrofluorene, 1-[(5-nitrofurfurylidene)amino]-2-imidazolidinone, 

N-[4-(5-nitro-2-furyl)-2- thiazolyl]acetamide, nitrogen mustár N-oxid, nitromethane, 2-

nitropropane, 1-nitropyrene, 4-nitropyrene, N-nitrosodi-n-butylamine, N-

nitrosodiethanolamine, N-nitrosodi-n-propylamine, 3-(N-nitrosomethylamino)propionitrile, 

N-nitrosomethylethylamine, N-nitrosomethylvinylamine, N-nitrosomorpholine, N-

nitrosopiperidine, N-nitrosopyrrolidine, N-nitrososarcosine, ochratoxin A, ösztrogén-

progeszteron posztmenopauzális terápia, narancsolaj SS, oxazepam, palygorskite (attapulgite, 

5 μm-nél hoszabb szálak), panfuran S (dihydroxymethylfuratrizine tartalmú), 

phenazopyridine hydrochloride, phenobarbital, phenolphthalein, phenoxybenzamine 

hydrochloride, phenyl glycidyl ether, phenytoin, PhIP (2-amino-1-methyl-6-

phenylimidazo(4,5-b)pyridine), polychlorophenolok és nátrium sóik (kevert expozíció), 
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Ponceau MX, Ponceau 3R, káliumbromát, progesztinek, progeszterin-tartalmú orális 

cotraceptívumok, 1,3-propane sultone, β-propiolactone, propylene oxide, propylthiouracil, 

rádiofrekvenciás elektromágneses terek, mindenfajta, nem csak a vezeték nélküli telefonok, 

riddelliine, safrole, Schistosoma japonicum fertőzés, nátrium ortho-phenylphenate, speciális 

üvegszálak, E üveg és ’475’ üveg, sterigmatocystin, streptozotocin, styrene, sulfallate, 

tetrafluoroethylene, tetranitromethane, thioacetamide, 4,4’-thiodianiline, thiouracil, titanium 

dioxide, toluene diisocyanates, trichlormethine (trimustine hydrochloride), Trp-P-1 (3-amino-

1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indole), Trp-P-2 (3-amino-1-methyl-5H-pyrido[4,3-b]indole), 

tripánkék, uracil mustár, vanadium pentoxide, vinyl acetate, 4-vinylcyclohexene, 4-

vinylcyclohexene diepoxide, zalcitabine, zidovudine (AZT).  

 

IARC 2B besorolású rákkeltő keverékek  

bitumen (gőz, gáz), carrageenin (degradált), klorinált paraffin (lánchossz C12, klorináció 

60%), kávé (húgyhólyag), dízel üzemanyag (hajó), benzin kipufugó gáz, gázolaj, benzin, 

magenta festék (CL Basic Red és fukszin), savanyított ázsiai hagyományos zöldség, 

polybrominált biphenylek [Firemaster BP-6, 59536-65-1], toxaphene (polyklorinált 

camphenek), Fusarium moniliforme toxinok, hegesztő gázok, gőzök. 

  

IARC 2B rákkeltő expozíciós körülmények és foglalkozások  

asztalos, ács, kobalttartalmú fémmegmunkálás (volfrám karbid nélkül), vegytisztítás, tűzoltó, 

nyomdász (nyomtatás), gáttájék talkummal (talk, zsírkő, szteatit) történő púderezése (nőkben 

ovárium, endometrium rák), textilgyártás.  

 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védeke-

zésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről  

 

Populációs és egyéni kockázatcsökkentés  

6. § (1) A munkahelyen a rákkeltő hatásának kitett munkavállalók számát a munka 

elvégzéséhez szükséges lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Az expozíciós idő 

csökkentése nem járhat együtt az expozíciónak kitett munkavállalói létszám növekedésével.  

(2) Terhes nőt tilos, fiatalkorú személyt csak egyéni védőeszközök alkalmazása esetén és 

csak a gyakorlati képzéshez szükséges időben és mértékben lehet rákkeltővel foglalkoztatni.  
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(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat által rákkeltő hatására különösen fogékonynak vé-

leményezett munkavállalót nem lehet rákkeltő expozícióban foglalkoztatni.  

 

Egészségügyi ellenőrzés 

16. § (1) A rákkeltő expozícióban történő foglalkoztatás előtt a munkavállaló köteles orvosi 

alkalmassági vizsgálaton, a rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló pedig 

köteles évenként a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által elvégzett időszakos orvosi 

alkalmassági vizsgálaton részt venni. Az alkalmassági vizsgálatok rendjét külön jogszabály 

határozza meg. A munkavállaló orvosi alkalmassági vizsgálaton való megjelenésének 

lehetőségét a munkáltató biztosítja.  

(2) Rákkeltő expozícióban csak a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa által egészségi-

leg alkalmasnak véleményezett munkavállaló foglalkoztatható.  

(3) Az orvosi vizsgálatért felelős foglalkozás-egészségügyi orvos a vizsgálatot követően az 

egyes munkavállalókra vonatkozóan előírt védő vagy megelőző intézkedésekről feljegyzést 

készít. Az intézkedésekről készített feljegyzést a foglalkozás-egészségügyi orvos a 

munkavédelmi hatóság kormánytisztviselőjének – kérelemre – bemutatja. 

(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa az orvosi dokumentációban – naprakészen 

– nyilvántartja a rákkeltő expozícióban dolgozó munkavállaló nevét, születési helyét, idejét, 

legfontosabb kórtörténeti adatait, valamennyi (első, időszakos, soron kívüli és záró) orvosi 

alkalmassági vizsgálatának, illetőleg biológiai vizsgálatának eredményét. A (3) bekezdésben 

meghatározott feljegyzés az orvosi dokumentáció részét képezi. Az orvosi dokumentációba 

kizárólag külön törvényben meghatározott személyek tekinthetnek be. Az orvosi 

dokumentációt és a 15. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a 

munkavállaló rákkeltő okozta expozíciója, megterhelése és kockázata a munkavállaló 

munkavégzésének teljes idejére – napi bontásban – egyértelműen meghatározható legyen. 

(5) Ha rákkeltő expozícióban foglalkoztatott munkavállaló esetében az időszakos orvosi 

alkalmassági vizsgálat a rákkeltő expozícióval összefüggésbe hozható egészségkárosodást 

állapít meg, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy a munkavédelmi hatóság 

kormánytisztviselője valamennyi hasonló expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra 

kiterjedő soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatot rendelhet el. Indokolt esetben a 

munkavédelmi hatóság kezdeményezésére az országos tiszti főorvos valamennyi hasonló 

expozícióban foglalkoztatott munkavállalóra elrendelheti a soron kívüli vizsgálatot. A soron 

kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának 
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javaslatára bővíthető – a nem megengedhető expozíció, megterhelés kimutatására vagy a 

daganatos megbetegedés korai diagnosztizálására alkalmas – biológiai vizsgálatokkal. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti egészségkárosodás előfordulásakor a munkáltató a rákkeltő 

expozíció okozta kockázatokat a 4. § (1) bekezdése szerint köteles újraértékelni. 

(7) A munkáltató a 4. § (1) bekezdésben előírt kockázatbecslésbe, illetve a kockázatot 

csökkentő védőintézkedések kidolgozásába a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát 

bevonja. 

(8) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa tájékoztatja a munkavállalót a rákkeltő 

expozíció okozta egészségkárosodásokról, illetve az általa végzett higiénés és alkalmassági 

vizsgálatok céljáról, várható eredményeiről. 

 

22. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2001. január 1. napján lép 

hatályba.  

(2) A 4. § (1) bekezdésének, az 5. § (5)–(7) bekezdéseinek, a 8. § (3) bekezdésének, a 15. § 

(3) és (4) bekezdéseinek a citogenetikai vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései 2003. január 

1. napján lépnek hatályba.  

(3) A biológiai vizsgálatok költségei a munkáltatót terhelik.  

 

2. számú melléklet a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelethez 

A daganatos megbetegedés kockázatát megnövelő eljárások, tevékenységek nem teljes körű 

tájékoztató jegyzéke  

1. Auramin gyártás.  

2. Policiklusos aromás szénhidrogén-expozícióban végzett munka; a vegyületcsoport jelen 

van: szénkoromban, kőszénkátrányban és kőszénszurokban.  

3. Nikkelérc pörkölésekor és elektromos finomításakor képződő por-, füst- vagy köd-

expozícióban végzett munka.  

4. Erős-savas eljárás izopropil-alkohol gyártásban.  

5. Uránbányászat.  

 

Külön melléklet szabályozza a vinil-kloriddal történő munkavégzést.  

A gumiipar IARC 1 kategóriájú rákkeltő. Az iparágban használt számos anyag, keletkező 

termék, hulladék, alkalmazott technológia is szerepel az IARC rákkeltő listákon (IARC 1 

biztosan rákkeltők, IARC 2A valószínű rákkeltők és IARC 2B leehetséges rákkeltők) 
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Az expozíciók történhetnek a légutakon, orális, illetve dermális úton. 

Magyarországon az egyes kémiai anyagok határértékeit a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM 

együttes rendelet szabályozza a munkahelyek kémiai biztonságát. Ennek 1. számú melléklete 

tartalmazza a veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben megengedett koncentrációit. 

 

1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelethez 

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben 

 

1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett határértékei 

1.1. Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett átlagos koncentráció, 

csúcskoncentráció, illetve eltűrhető maximális koncentráció értékei, valamint jellemző 

tulajdonságai 

 
 

  A B C D E F G H 

Megjegyzés 
  

1. Megnevezés Képlet 
CAS-

szám 

ÁK-

érték 

mg/m3 

CK-

érték 

mg/m3 

MK

-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

  2. ACETALDEHID CH3CHO 75-07-0 25 25   i VI.   

  3. acetilén-diklorid, lásd: 1,2-diklóretilén                 

  4. ACETOFENON CH3COC6H5 98-86-2 50     i     

  5. ACETON CH3COCH3 67-64-1 1210     i EU1   

  6. ACETON-CIÁNHIDRIN (CH3)2C(OH)CN 75-86-5 16,7 16,7         

  7. ACETONITRIL CH3CN 75-05-8 70     b, i EU2   

  8. akril-aldehid, lásd: akrolein                 

  
9. AKRILAMID CH2=CHCONH2 79-06-1     0,03 b, k   

SCOEL/139/

2012 

  10. AKRILNITRIL CH2=CHCN 107-13-1     4,3 k     

  11. akrilsav-metilészter, lásd: metil-akrilát                 

  12. AKRILSAV (propénsav) CH2=CH-COOH 79-10-7 29 59***   m EU4   

  13. AKROLEIN (akril-aldehid, 2-propenál) CH2=CHCHO 107-02-8 0,05 0,12   m EU4   

  14. ALDRIN C12H8Cl6 309-00-2             

  15. ALLIL-ALKOHOL CH2=CHCH2OH 107-18-6 4,8 12,1   b, i EU1   

  16. ALLIL-KLORID CH2=CHCH2Cl 107-05-1 3 3   i I.   

  17. ALUMÍNIUM, FÉM Al 7429-90-5 6 resp           

  
18. 

alumínium-oxid,  

lásd: dialumínium-trioxid 
                

  
19. terc-AMIL-ACETÁT 

H3COOC(CH3)2C2

H5 
625-16-1 270 540     EU1   

  20. aminobenzol, lásd: anilin                 

  21. 4-AMINOBIFENIL C6H5C6H4NH2 92-67-1     10 k     

  22. 2-AMINOETANOL NH2(CH2)2OH 141-43-5 2,5 7,6   b EU2   

  23. AMITROL C2H4N4 61-82-5 0,2       EU4   

  24. AMMÓNIA NH3 7664-41-7 14 36   m EU1   

  
25. ANILIN C6H5NH2 62-53-3 8 32   b 

II.2., 

BHM 
  

  26. o-ANIZIDIN CH3OC6H4NH2 90-04-0     0,5 b, k   SCOEL/144/
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2012 

  
27. 

ANTIMON ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Sb-ra számítva) 
Sb 7440-36-0 0,5 2   i III.   

  28. ANTIMON-HIDROGÉN SbH3 7803-52-3 0,5 2     II.2.   

  
29. 

antimon-trioxid,  

lásd: diantimon-trioxid 
                

  30. arzén-hidrogén, lásd: arzin                 

  
31. 

ARZÉN ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI*** 
As 7440-38-2     0,01 k, b, i BEM   

  32. arzén-pentoxid, lásd: diarzén-pentoxid                 

  33. arzén-trioxid, lásd: diarzén-trioxid                 

  34. ARZIN AsH3 7784-42-1 0,2 0,8   b II.2.   

  35. AZIRIDIN (CH2)2NH 151-56-4     0,9 k     

  
36. 

BÁRIUM OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Ba-ra számítva) 
    0,5     i 

II.1. 

EU2 
  

  37. BENZALDEHID C6H5CHO 100-52-7 5 10         

  
38. BENZIDIN (C6H4)2(NH2)2 92-87-5     

0,00

8 
k     

  
39. BENZIL-KLORID C6H5CH2Cl 100-44-7 0,5 0,5   b, i, m, k   

CLP:1B 

rákkeltő 

  40. BENZOIL-KLORID C6H5COCl 98-88-4 2,8     i     

  
41. 

benzoil-szuperoxid,  

lásd: dibenzoil-peroxid 
                

  
42. BENZOL C6H6 71-43-2     3 k, b, i 

EU99 

BEM 
  

  
43. BENZO[a]PIRÉN C20H12 50-32-8     

0,00

2 
k     

  
44. 

BERILLIUM ÉS VEGYÜLETEI  

(Be-ra számítva) 
Be 7440-41-7     

0,00

2 
k     

  45. bifenil, lásd: difenil                 

  
46. 

BISZFENOL-A 

(4,4’-izopropilidén-difenol) 

(HOC6H4)2C(CH3)

2 
80-05-7 2 inh       EU4   

  
47. BISZ (KLÓRMETIL)-ÉTER ClCH2OCH2Cl 542-88-1     

0,00

47 
k     

  
48. BRÓM Br2 7726-95-6 0,7     b, m 

I. 

EU2 
  

  49. 1,3-BUTADIÉN CH2=CHCH=CH2 106-99-0     1 k, i     

  50. n-BUTÁN CH3(CH2)2CH3 106-97-8 2350 9400     IV.   

  51. 1-butanol, lásd: butil-alkohol                 

  52. 2-butanon, lásd: metil-etil-keton                 

  53. n-BUTIL-ACETÁT CH3COOC4H9 123-86-4 950 950   i, sz I.   

  
54. n-BUTIL-AKRILÁT 

CH2=CHCOOC4H

9 
141-32-2 11 53   i 

I. 

EU1 
  

  55. n-BUTIL-ALKOHOL CH3(CH2)3OH 71-36-3 45 90   b, i     

  56. butil-celloszolv, lásd: 2-butoxietanol                 

  57. butil-glikol, lásd: 2-butoxietanol                 

  58. terc-BUTIL-METIL-ÉTER C(CH3)3OCH3 1634-04-4 183,5 367     EU3   

  59. 2-BUTIN-1,4-DIOL C4H6O2 110-65-6 0,5     i, sz EU4   

  
60. 2-BUTOXIETANOL C4H9OCH2CH2OH 111-76-2 98 246   b, i 

II.1. 

EU1 
  

  
61. 2-BUTOXIETIL-ACETÁT 

CH3(CH2)3O(CH2)

2COOCH3 
112-07-2 133 333   b EU1   

  
62. 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL 

CH3(CH2)3O(CH2)

2O(CH2)2OH 
112-34-5 67,5 101,2     EU2   

  63. carbaryl, lásd: karbaril                 

  64. celloszolv,                  
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lásd: etilén-glikol-monoetil-éter 

  
65. 

celloszolv-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monoetil-éter-acetát 
                

  66. CIÁNAMID NCNH2 420-04-2 1     b EU2   

  67. CIÁN-HIDROGÉN (hidrogén-cianid) HCN 74-90-8 1 5   b, i EU4   

  
68. 

CIÁNSÓK (cianidok) (CN-re 

számítva) 
CN   1 5   b, i EU4   

  
69. CIKLOHEXÁN C6H12 110-82-7 700       

II.1. 

EU2 
  

  70. CIKLOHEXANOL C6H11OH 108-93-0 200 800   b, i, sz II.1.   

  
71. CIKLOHEXANON C6H10O 108-94-1 40,8 81,6   b, i 

II.1. 

EU1 
  

  72. CIKLOHEXIL-AMIN C6H11NH2 108-91-8 40 40   m V.   

  73. 1,3-CIKLOPENTADIÉN C5H6 542-92-7 200     i     

  

74. 

cink-kromátok, köztük kálium-cink-

kromát, lásd: króm (VI) szervetlen 

vegyületek, kevéssé oldható  

[Cr (VI)-ra számítva] 

                

  75. CINK-OXID ZnO 1314-13-2 5 resp 20 resp   i III.   

  
76. 

CIRKÓNIUM VEGYÜLETEI  

(Zr-ra számítva) 
    5 20     III.   

  77. DDT C14H9Cl5 50-29-3 1 resp 1 resp   b VI.   

  
78. DEKABORÁN B10H14 

17702-41-

9 
0,3 0,3   b, i I.   

  79. DIACETIL (2,3-butándion) C4H6O2 431-03-8 0,07 0,36   i EU4   

  
80. 

DIALUMÍNIUM-TRIOXID (Al-ra 

számítva) 
Al2O3 1344-28-1 6 resp           

  81. 4,4’-diaminobifenil, lásd: benzidin                 

  82. 4,4’-DIAMINODIFENILMETÁN C13H14N2 101-77-9     0,81 k     

  
83. 

DIANTIMON-TRIOXID (Sb-ra 

számítva) 
Sb2O3 1309-64-4 0,1 0,4         

  
84. 

DIARZÉN-PENTOXID (As-ra 

számítva) 
As2O5 1303-28-2     0,03 k BEM   

  85. DIARZÉN-TRIOXID (As-ra számítva) As2O3 1327-53-3     0,1 k BEM   

  86. DIAZINON C12H21N2O3PS 333-41-5 0,1 0,4   b III.   

  87. DIAZOMETÁN CH2N2 334-88-3     0,01 k     

  88. DIBENZOIL-PEROXID (C6H5CO)2O2 94-36-0 5 5   b, i, sz I.   

  89. 1,2-DIBRÓMETÁN C2H4Br2 106-93-4     0,8 k, b, m     

  90. 1,2-DIBRÓM-3-KLÓRPROPÁN C3H5Br2Cl 96-12-8     0,01 k     

  
91. DIELDRIN C12H8Cl6O 60-57-1 

0,25 

resp 
1 resp         

  
92. DIETIL-AMIN NH(C2H5)2 109-89-7 15 30   b, m 

V.  

EU2 
  

  93. dietilénoximid, lásd: morfolin                 

  94. DIETILÉN-TRIAMIN NH(CH2CH2NH2)2 111-40-0 4 4   b, m, sz     

  95. DIETIL-ÉTER (CH3CH2)O2 60-29-7 308 616   b, i, sz EU1   

  
96. DI(2-ETILHEXIL)-FTALÁT 

C6H4(COO)2(C8H1

7)2 
117-81-7 10 40   b III.   

  97. DIETIL-SZULFÁT (C2H5O)2SO2 64-67-5     0,2 k     

  98. DIFENIL (C6H5)2 92-52-4 1     b, i, sz     

  
99. 

difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI),  

lásd: diizocianátok 
                

  100. DIFENIL-ÉTER C12H10O 101-84-8 7 14     EU4   

  101. DIFOSZFOR-PENTASZULFID P2S5 1314-80-3 1       EU2   

  102. DIFOSZFOR-PENTOXID P2O5 1314-56-3 1     m EU2   
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  103. DIHIDROGÉN-SZELENID H2Se 7783-07-5 0,07 0,17     EU1   

  104. m-dihidroxibenzol, lásd: rezorcin                 

  105. DIIZOCIANÁTOK                 

  106. difenilmetán-4,4’-diizocianát (MDI) CH2(C6H4NCO)2 101-68-8 0,05 0,05   i, sz I.   

  107. hexametilén-diizocianát (HDI) (CH2)6(NCO)2 822-06-0 0,035 0,035   i, sz I.   

  108. 1,5-naftilén-diizocianát (NDI) C10H6(NCO)2 3173-72-6 0,09 0,09   i, sz I.   

  
109. DIKÉN-DIKLORID S2Cl2 

10025-67-

9 
6 24   m I.   

  110. 3,3’-DIKLÓRBENZIDIN C12H10N2Cl2 91-94-1     0,03 k     

  111. 1,2-DIKLÓRBENZOL C6H4Cl2 95-50-1 122 306   b, i EU1   

  112. 1,3-DIKLÓRBENZOL C6H4Cl2 541-73-1 20 80         

  
113. 

1,4-DIKLÓRBENZOL (p-

diklórbenzol) 
C6H4Cl2 106-46-7 12 60   b EU4   

  114. p,p’-diklórdifeniltriklóretán, lásd: DDT                 

  115. diklórdifluormetán F12, lásd: freonok                 

  116. 1,1-DIKLÓRETÁN Cl2CH2CH2 75-34-3 412     b EU1   

  117. 1,2-DIKLÓRETÁN ClCH2CH2Cl 107-06-2     10 k, i     

  
118. 

1,1-DIKLÓRETILÉN (vinilidén-

klorid) 
Cl2HC=CH 75-35-4 8 20     EU4   

  119. 1,2-DIKLÓRETILÉN ClHC=CHCl 540-59-0 790 3160   i II.1.   

  
120. 2,4-DIKLÓRFENOXIECETSAV 

Cl2C6H3OCH2CO

OH 
94-75-7 1 4   b, i II.2.   

  121. diklórfluormetán F21, lásd: freonok                 

  122. DIKLÓRFOSZ (DDVP) C4H7Cl2O4P 62-73-7 0,9 3,6   b III.   

  123. DIKLÓRMETÁN (metilén-klorid) CH2Cl2 75-09-2 10 10   i, b EU4.   

  124. 1,2-DIKLÓRPROPÁN ClCH2CH(Cl)CH3 78-87-5 50 50     VI.   

  125. diklórtetrafluoretán F114, lásd: freonok                 

  126. N,N-DIMETILACETAMID CH3CON(CH3)2 127-19-5 36 72   b, i EU1   

  127. DIMETIL-AMIN (CH3)2NH 124-40-3 3,8 9,4   b, m, sz EU1   

  128. dimetilanilin, lásd: xilidin                 

  129. N,N-DIMETILANILIN C6H5N(CH3)2 121-69-7 25 100   b, i, sz II.1.   

  130. DIMETIL-ÉTER (CH3)2O 115-10-6 1920       EU1   

  
131. N,N-DIMETILFORMAMID HCON(CH3)2 68-12-2 15 30   b, i 

BEM 

EU3 
  

  132. 1,2-DIMETILHIDRAZIN CH3NHNHCH3 540-73-8     1,2 k     

  133. N,N-DIMETILHIDRAZIN (CH3)2NNH2 57-14-7     1,2 k     

  134. dimetil-keton, lásd: aceton                 

  135. DIMETIL-SZULFÁT C2H6O4S 77-78-1     0,1 k, b, m     

  
136. 

dinikkel-trioxid, lásd: nikkel és 

szervetlen vegyületei 
Ni2O3 1314-06-3             

  
137. 4,6-DINITRO-o-KREZOL 

CH3C6H2(NO2)2O

H 
534-52-1 0,2 0,8   b, i, sz II.1.   

  138. DINITROBENZOL minden izomer C6H4(NO2)2   1 2   b     

  
139. DINITROGÉN-OXID N2O 

10024-97-

2 
180 720         

  140. 1,4-DIOXÁN O(CH2CH2)2O 123-91-1 73 -   b, i EU3   

  141. 1,3-DIOXOLÁN C3H6O2 646-06-0 10 10     VI.   

  
142. 

DIVANÁDIUM-PENTOXID  

(V-ra számítva) 
V2O5 1314-62-1 

0,05 

resp 

0,2 

resp 
  i, sz II.2.   

  143. ECETSAV CH3COOH 64-19-7 25 50   m EU4   

  144. ECETSAV-ANHIDRID (CH3CO)2O 108-24-7 20 20   m I.   

  
145. 

epiklórhidrin,  

lásd: 1-klór-2,3-epoxipropán 
                

  146. etántiol, lásd: etil-merkaptán                 
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  147. ETIL-ACETÁT CH3COOC2H5 141-78-6 734 1468   i, sz EU4   

  
148. ETIL-AKRILÁT 

CH2=CHCOOC2H

5 
140-88-5 21 42   b, i, sz EU4   

  149. ETIL-ALKOHOL CH3CH2OH 64-17-5 1900 7600     IV.   

  150. ETIL-AMIN CH3CH2NH2 75-04-7 9,4     i EU1   

  
151. ETILBENZOL C6H5CH2CH3 100-41-4 442 884   b, i 

BEM 

EU1 
  

  152. ETIL-BROMID CH3CH2Br 74-96-4 50 50     VI.   

  153. etilén-alkohol, lásd: etilénglikol                 

  154. ETILÉNGLIKOL HOCH2CH2OH 107-21-1 52 104   b, i EU1   

  
155. 

etilénglikol-monobutil-éter,  

lásd: 2-butoxietanol 
                

  156. ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER C2H5O(CH2)2OH 110-80-5 8 -   b, i EU3   

  
157. 

ETILÉNGLIKOL-MONOETIL-ÉTER-

ACETÁT 

C2H5O(CH2)2COO

CH3 
111-15-9 11 -   b, i EU3   

  
158. 

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-

ÉTER 
CH3O(CH2)2OH 109-86-4 3,16 -   b, i EU3   

  
159. 

ETILÉNGLIKOL-MONOMETIL-

ÉTER-ACETÁT 

CH3O(CH2)2COO

CH3 
110-49-6 4,90 -   b, i 

II.1.  

EU4 
  

  160. etilén-imin, lásd: aziridin                 

  161. ETILÉN-OXID C2H4O 75-21-8     1,8 k, i, sz     

  
162. 

etil-glikol,  

lásd: etilén-glikol-monoetil-éter 
                

  
163. 

etil-glikol-acetát,  

lásd: etilénglikol-monoetil-éter-acetát 
                

  164. etil-hidroszulfid, lásd: etil-merkaptán                 

  165. 2-ETILHEXANOL C8H18O 104-76-7 5,4     i EU4   

  166. ETIL-KLORID C2H5Cl 75-00-3 268       EU2   

  167. ETIL-MERKAPTÁN CH3CH2SH 75-08-1 1 1   i V.   

  168. etil-szulfhidrát, lásd: etil-merkaptán                 

  169. etil-tioalkohol, lásd: etil-merkaptán                 

  
170. 

2-etoxietanol,  

lásd: etilénglikol-monoetil-éter 
                

  171. EZÜST, fém Ag 7440-22-4 0,1       EU1   

  
172. 

EZÜST OLDHATÓ VEGYÜLETEI  

(Ag-re számítva) 
    0,01       EU2   

  173. fenilbenzol, lásd: difenil                 

  174. 2-FENILPROPÉN C6H5C(CH3)=CH2 98-83-9 246 492     EU1   

  
175. FENOL C6H5OH 108-95-2 8 16   b, m 

BEM 

EU3 
  

  176. FLUOR F2 7782-41-4 1,58 3,16   m EU1   

  177. fluor-hidrogén, lásd: hidrogén-fluorid                 

  
178. FLUORIDOK (F-ra számítva) F   2,5     b, i 

BEM 

EU1 
  

  179. fluotan, lásd: halotán                 

  180. FORMALDEHID HCHO 50-00-0 0,6 0,6   b, m, sz VI.   

  181. FOSZFIN PH3 7803-51-2 0,14 0,28   i EU2   

  182. FOSZFOR P 7723-14-0 0,1 0,1   i I.   

  183. foszfor-hidrogén, lásd: foszfin                 

  
184. FOSZFOR-PENTAKLORID PCl5 

10026-13-

8 
1     m EU2   

  
185. 

foszfor-pentoxid,  

lásd: difoszfor-pentoxid 
                

  186. foszforsav, lásd: ortofoszforsav                 

  187. foszfor-trihidrid, lásd: foszfin                 
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  188. FOSZFOR-TRIKLORID PCl3 7719-12-2 3 3   m I.   

  189. FOSZGÉN COCl2 75-44-5 0,08 0,4   m EU1   

  
190. 

FREONOK 

(KLÓRFLUORKARBONOK) 
                

  

191. F11, triklórfluormetán CCl3F 75-69-4 

Az 1005/2009/EK 

rendelet szerint 

szabályozott anyag 

        

  

192. F12, diklórdifluormetán CCl2F2 75-71-8 

Az 1005/2009/EK 

rendelet szerint 

szabályozott anyag 

        

  193. F21, diklórfluormetán CHCl2F 75-43-4 43 172     II.1   

  194. F22, klórdifluormetán CHClF2 75-45-6 3600       EU1   

  

195. F113, 1,1,2-triklór-1,2,2-trifluoretán C2Cl3F3 76-13-1 

Az 1005/2009/EK 

rendelet szerint 

szabályozott anyag 

        

  

196. F114, 1,2-diklór-1,1,2,2-tetrafluoretán ClF2CCF2Cl 76-14-2 

Az 1005/2009/EK 

rendelet szerint 

szabályozott anyag 

        

  197. F142b, 1-klór-1,1-difluoretán C2H3ClF2 75-68-3 4170 16680     IV.   

  198. FTÁLSAV-ANHIDRID C6H4(CO)2O 85-44-9 1 1   i, sz I.   

  199. furál, lásd: furfurol                 

  200. furfurilaldehid, lásd: furfurol                 

  201. FURFURIL-ALKOHOL C4H3OCH2OH 98-00-0 40 40   i, sz, b I.   

  202. FURFUROL C4H3OCHO 98-01-1 20     b, i, sz     

  203. gamma-HCH, lásd: lindán                 

  204. GLICERIN-TRINITRÁT C3H5(ONO2)3 55-63-0 0,095 0,19   b, i, sz EU4   

  205. glikol, lásd: etilénglikol                 

  206. halán, lásd: halotán                 

  207. HALOTÁN CHClBrCF3 151-67-7 40 160     II.1.   

  208. HANGYASAV HCOOH 64-18-6 9     m EU2   

  209. n-HEPTÁN CH3(CH2)5CH3 142-82-5 2000       EU1   

  210. 2-HEPTANON CH3(CH2)4COCH 110-43-0 238 476   b EU1   

  211. HEPTÁN-3-ON CH3(CH2)4CH3 106-35-4 95       EU1   

  212. HEXAMETILÉN-DIAMIN H2N(CH2)6NH2 124-09-4 2,3     m, b     

  
213. 

hexametilén-diizocianát,  

lásd: diizocianátok 
                

  
214. n-HEXÁN CH3(CH2)4CH3 110-54-3 72     b, i 

BEM 

EU2 
  

  215. 2-hexanon, lásd: metil-butil-keton                 

  216. HIDRAZIN H2NNH2 302-01-2     0,13 k     

  
217. HIDROGÉN-BROMID HBr 

10035-10-

6 
  6,7   m EU1   

  218. hidrogén-cianid, lásd: cián-hidrogén                 

  

219. HIDROGÉN-FLUORID HF 7664-39-3 1,5 2,5   b, m 

II.1.  

BEM  

EU1 

  

  220. hidrogén-foszfid, lásd: foszfin                 

  

221. 

HIGANY ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI***  

(Hg-ra számítva) 

Hg 7439-97-6 0,02 –   sz, b 
BEM 

EU3 
  

  

222. 

HIGANY SZERVES 

VEGYÜLETEI***  

(Hg-ra számítva) 

    0,01 0,04   b, sz III.   

  223. IZOAMIL-ALKOHOL CH3(CH2)4OH 123-51-3 360 1440     II.1.   

  
224. 

izociánsav-metil-észter,  

lásd: metil-izocianát 
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  225. IZOPENTÁN (CH3)2CHCH2CH3 78-78-4 3000       EU2   

  
226. IZOPENTIL-ACETÁT 

CH3COO(CH2)2C

H(CH3)2 
123-92-2 270 540   i EU1   

  227. IZOPROPIL-ACETÁT (CH3)2HCOOCH3 108-21-4 840 840   i I.   

  228. IZOPROPIL-ALKOHOL CH3CH(OH)CH3 67-63-0 500 2000   b, i II.1.   

  229. izopropilbenzol, lásd: kumol                 

  230. JÓD I2 7553-56-2 1 1   i, sz, b I.   

  

231. 

KADMIUM ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI – CdF2, CdCl2, CdO 

kivételével  

(Cd-ra számítva) 

Cd 7440-43-9     
0,01

5 
k BEM   

  
232. 

KADMIUM-FLUORID (Cd-ra 

számítva) 
CdF2 7790-79-6     0,05 k BEM   

  
233. 

KADMIUM-KLORID (Cd-ra 

számítva) 
CdCl2 

10108-64-

2 
    0,05 k BEM   

  234. KADMIUM-OXID (Cd-ra számítva) CdO 1306-19-0     0,05 k BEM   

  235. KALCIUM-CIÁNAMID CaNCN 156-62-7 1 4   b, i III.   

  
236. 

KALCIUM-HIDROXID 

(kalcium-dihidroxid) 
Ca(OH)2 1305-62-0 

1 resp 

por 

4 resp 

por 
    EU4   

  237. KALCIUM-KARBONÁT CaCO3 1317-65-3 10           

  
238. 

kalcium-kromát,  

lásd: króm (VI) szervetlen vegyületek 
CaCrO4 

13765-19-

0 
            

  
239. KALCIUM-OXID CaO 1305-78-8 

1 resp 

por 

4 resp 

por 
    EU4   

  240. KALCIUM-SZULFÁT CaSO4 7778-18-9 6 resp           

  241. KÁLIUM-HIDROXID KOH 1310-58-3 2 2   m I.   

  242. ş-KAPROLAKTAM HN(CH2)5CO 105-60-2 10 40   i EU1   

  243. KAPTAFOL C10H9Cl4NO2S 2425-06-1     0,1 k     

  244. KARBARIL C12H11NO2 63-25-2 1           

  245. karbolsav, lásd: fenol                 

  246. KÉN-DIOXID SO2 7446-09-5 1,3 2,7   m EU4   

  247. KÉN-HIDROGÉN H2S 7783-06-4 7 14   i EU3   

  
248. KÉNSAV H2SO4 7664-93-9 

0,05 

torak 
–   m 

I.  

EU3 
  

  249. KLÓR Cl2 7782-50-5   1,5   i EU2   

  250. 4-KLÓRANILIN ClC6H4NH2 106-47-8 0,2 0,8   k, sz, b     

  251. KLÓRBENZOL C6H5Cl 108-90-7 23 70     EU2   

  
252. 2-KLÓR-1,3-BUTADIÉN 

CH2=C(Cl)CH=C

H2 
126-99-8 18 72   i II.1.   

  253. klórdifluoretán F142B, lásd: freonok                 

  254. klórdifluormetán F22, lásd: freonok                 

  255. KLÓRDÁN C10H6Cl8 57-74-9       b     

  256. 1-KLÓR-2,3-EPOXIPROPÁN ClCH2C2H3O 106-89-8     1,9 k, b, m, sz     

  257. KLOROFORM CHCl3 67-66-3 10     b EU1.   

  258. kloroprén, lásd: 2-klór-1,3-butadién                 

  

259. 

KOBALT ÉS SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI  

(Co-ra számítva) 

Co 7440-48-4 0,1 0,4   i, sz BEM   

  
260. KREZOL (izomerek keveréke) CH3C6H4OH 1319-77-3 22     m 

I.  

EU91 
  

  

261. 

KRÓM (fém), SZERVETLEN KRÓM 

(II) és KRÓM (III) VEGYÜLETEK (nem 

oldható) 

Cr 7440-47-3 2     i, sz 
BEM 

EU2 
  

  

262. 

Egyéb szervetlen krómvegyületek  

[a króm (VI) vegyületek kivételével] (Cr-ra 

számítva) 

Cr   0,5 2   i, sz BEM   
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263. 

KRÓM (VI) SZERVETLEN 

VEGYÜLETEK (nátrium-kromát, kálium-

kromát és egyéb oldható)  

[Cr (VI)-ra számítva] 

Cr       0,05 k BEM   

  

264. 

KRÓM (VI) SZERVETLEN 

VEGYÜLETEK, kevéssé oldható  

[Cr (VI)-ra számítva] 

Cr       0,01 k BEM   

  
265. 

KRÓM(III)-KROMÁT (Cr-ra 

számítva) 
Cr2(CrO4)3 

24613-89-

6 
    0,05 k BEM   

  
266. 

KRÓM-TRIOXID [Cr (VI)-ra 

számítva] 
CrO3 1333-82-0     0,05 k BEM   

  267. KUMOL C6H5CH(CH3)2 98-82-8 100 250   b, i EU1   

  
268. kvarc, lásd: 2.1. SiO2 

14808-60-

7 
            

  
269. 

LINDÁN (?-HCH)  

(ă-1,2,3,4,5,6-hexaklorciklohexán) 
C6H6Cl6 58-89-9 0,5 2   b, i III.   

  
270. LÍTIUM-HIDRID LiH 7580-67-8   

0,02 

inh 
    EU4   

  
271. 

MAGNÉZIUM-OXID (Mg-ra 

számítva) 
MgO 1309-48-4 6 resp 24 resp   i     

  272. MALEINSAV-ANHIDRID CH=CH(CO)2O 108-31-6 0,4 0,4   m, sz I.   

  

273. 
MANGÁN ÉS SZERVETLEN SÓI  

(Mn-ra számítva) 
Mn 7439-96-5 

0,2 

inh  

0,05 resp 

      EU4   

  
274. METAMIDOFOSZ C2H8NO2PS 

10265-92-

6 
      b, i     

  275. METIL-ACETÁT CH3COOCH3 79-20-9 610 2440   b, sz, i I.   

  276. METIL-AKRILÁT CH2=CHCOOCH3 96-33-3 18 36   b, i, sz EU3   

  277. METIL-ALKOHOL CH3OH 67-56-1 260     b, i EU2   

  278. 2-METILAZIRIDIN C3H7N 75-55-8     5 k     

  279. METIL-BROMID CH3Br 74-83-9 10 10   b, i VI.   

  
280. 1-METILBUTIL-ACETÁT 

CH3COOCH(CH3)

(CH2)2CH3 
626-38-0 270 540     EU1   

  281. METIL-BUTIL-KETON CH3CO(CH2)3CH3 591-78-6 21 84   b, i II.1.   

  
282. 

metil-celloszolv,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter 
                

  
283. 

metil-celloszolv-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát 
                

  284. metil-cianid, lásd: acetonitril                 

  
285. 

4,4’-metiléndianilin,  

lásd: 4,4’-diaminodifenilmetán 
                

  286. metilén-klorid, lásd: diklórmetán                 

  287. METIL-ETIL-KETON CH3COCH2CH3 78-93-3 600 900   b, i EU1   

  
288. 

metil-glikol,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter 
                

  
289. 

metil-glikol-acetát,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter-acetát 
                

  290. METIL-FORMIÁT C2H4O2 107-31-3 125 250   b EU4   

  
291. 5-METILHEPTÁN-3-ON 

CH3CH2COCH2C

H3CHC2H5 
541-85-5 53 106     EU1   

  292. 5-METILHEXÁN-2-ON C7H14O 110-12-3 230       EU1   

  293. METIL-IZOCIANÁT CH3NCO 624-83-9   0,047   b, i, sz EU3   

  294. metil-karbamid, lásd: metil-izocianát                 

  295. metil-karbonimid, lásd: metil-izocianát                 

  296. METIL-KLORID CH3Cl 74-87-3 105 420     II.1.   

  297. metilkloroform, lásd: 1,1,1-triklóretán                 
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  298. METIL-MERKAPTÁN CH3SH 74-93-1 1 1   i V.   

  
299. METIL-METAKRILÁT 

CH2=C(CH3)COO

CH3 
80-62-6 208 415   b, i, sz EU3   

  
300. METIL-PARATION 

NO2C6H4OPS(CH3

O)2 
298-00-0 0,2     b, sz     

  
301. 

4-METILPENTÁN-2-ON  

(izobutil-metil-keton) 
C6H12O 108-10-1 83 208     EU1   

  302. N-METIL-2-PIRROLIDON C5H9NO 872-50-4 40 80   b EU5   

  303. 2-metoxianilin, lásd: o-anizidin                 

  
304. 

2-metoxietanol,  

lásd: etilén-glikol-monometil-éter 
                

  
305. 2-(2-METOXIETOXI)ETANOL 

CH3O(CH2)2O(CH

2)2OH 
111-77-3 50,1       EU2   

  

306. 

(2-METOXIMETILETOXI)-

PROPANOL (Dipropilénglikol-

monometil-éter) 

C7H16O3 
34590-94-

8 
308       EU1   

  
307. 1-METOXIPROPÁN-2-OL 

CH3OCH2CHOHC

H3 
107-98-2 375 568   b EU1   

  
308. 1-METOXI-2-PROPIL-ACETÁT 

CH3COOCH(CH3)

CH2OCH3 
108-65-6 275 550     EU1   

  309. MEZITILÉN (1,3,5-trimetilbenzol) C6H3(CH3)3 108-67-8 100     i EU1   

  310. MIREX C10Cl12 2385-85-5       b     

  
311. 

MOLIBDÉN OLDHATATLAN 

VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) 
    15 60     III.   

  
312. 

MOLIBDÉN OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI (Mo-ra számítva) 
    5 20     III.   

  313. MONOKROTOFOSZ C7H14NO5P 6923-22-4 0,25     b     

  
314. MORFOLIN O(CH2)4NH 110-91-8 36 72   m 

I.  

EU2 
  

  315. NAFTALIN C10H8 91-20-3 50     i EU1   

  
316. 2-NAFTIL-AMIN C10H9N 91-59-8     

0,00

5 
k     

  317. naftilén-diizocianát, lásd: diizocianátok                 

  318. narkotán, lásd: halotán                 

  
319. NÁTRIUM-AZID NaN3 

26628-22-

8 
0,1 0,3     EU1   

  320. NÁTRIUM-HIDROXID NaOH 1310-73-2 2 2   m I.   

  321. NEOPENTÁN (CH3)4C 463-82-1 3000       EU2   

  

322. 

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI, ... (NiO, NiCO3, NiS, 

Ni2O3) (Ni-re számítva) 

  7440-02-0     0,1 k, sz BEM   

  

323. 

NIKKEL (fém) és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI, könnyen oldható (NiCl2, 

NiOH, NiSO4, ...) (Ni-re számítva) 

  7440-02-0     0,1 k, sz BEM   

  
324. 

nikkel-oxid,  

lásd: nikkel és szervetlen vegyületei 
NiO 1313-99-1             

  
325. 

nikkel-szulfid, lásd: nikkel és 

szervetlen vegyületei 
NiS 

16812-54-

7 
            

  
326. NIKKEL-TETRAKARBONIL Ni(CO)4 

13463-39-

3 
0,15 0,15   b VI.   

  327. nikkel-trioxid, lásd: dinikkel-trioxid                 

  328. NIKOTIN C10H14N2 54-11-5 0,5     b, i EU2   

  329. 4-NITROANILIN O2NC6H4NH2 100-01-6 6     b, i     

  330. p-nitroanilin, lásd: 4-nitroanilin                 

  331. NITROBENZOL C6H5NO2 98-95-3 1     b, i EU2   

  332. NITROETÁN C2H5NO2 79-24-3 62 312   b EU4   
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333. NITROGÉN-DIOXID NO2 

10102-44-

0 
0,96 1,91   m EU4   

  
334. NITROGÉN-MONOXID NO 

10102-43-

9 
2,5       EU4   

  335. 4-NITROKLÓRBENZOL ClC6H4NO2 100-00-5 0,5 2   b     

  336. 2-NITRONAFTALIN C10H7NO2 581-89-5     0,25 k     

  337. 1-NITROPROPÁN CH3(CH2)2NO2 108-03-2 10     i, b     

  338. 2-NITROPROPÁN CH3CH(NO2)CH3 79-46-9     18 k     

  339. OKTÁN (összes izomer) C8H18 111-65-9 2350 9400   i II.1.   

  340. OLAJ (ásványi) KÖD         5 k     

  

341. 
ÓLOM és SZERVETLEN 

VEGYÜLETEI (Pb-ra számítva) 
Pb 7439-92-1 0,15     i 

BEM 

BHM 

EU0 

  

  342. ÓLOM-TETRAETIL Pb(C2H5)4 78-00-2 0,05 0,2   b, i II.1.   

  343. ÓLOM-TETRAMETIL Pb(CH3)4 75-74-I 0,05 0,2   b, i II.1.   

  
344. 

ÓN SZERVES VEGYÜLETEI 

(Sn-ra számítva) 
    0,1 0,4   b, i II.1.   

  
345. 

ÓN SZERVETLEN VEGYÜLETEI  

(Sn-ra számítva) 
    2 8   b, i EU91   

  346. ORTOFOSZFORSAV H3PO4 7664-38-2 1 2   m EU1   

  347. OXÁLSAV HOOCCOOH 144-62-7 1       EU2   

  
348. 

OZMIUM-TETRAOXID (Os-ra 

számítva) 
OsO4 

20816-12-

0 
0,002 0,002   m, b     

  
349. ÓZON O3 

10028-15-

6 
0,2 0,2   i I.   

  350. PARAKVÁT-DIKLORID C12H14Cl2N2 1910-42-5 0,1 0,1   b, i I.   

  
351. 

paraquat-diklorid,  

lásd: parakvát-diklorid 
                

  352. PARATION C10H14O5NSP 56-38-2 0,1     b     

  353. PENTAKLÓRFENOL ÉS SÓI C6Cl5OH 87-86-5 0,001     b, i     

  354. PENTAKLÓRNAFTALINOK C10H3Cl5 1321-64-8 0,5 2   b, i, sz II.2.   

  355. n-PENTÁN CH3(CH2)3CH3 109-66-0 2950       EU2   

  
356. PENTIL-ACETÁT 

CH3COO(CH2)4C

H3 
628-63-7 270 540   i EU1   

  
357. 3-PENTIL-ACETÁT 

CH3COOCH(C2H5

)C2H5 
620-11-1 270 540   i EU1   

  
358. PIKRINSAV C6H2CH3(NO2)3 88-89-1 0,1 0,1   i, sz 

I.  

EU91 
  

  359. PIPERAZIN C4H10N2 110-85-0 0,1 0,3     EU1   

  360. PIRETRUM   8003-34-7 1       EU2   

  361. PIRIDIN C5H5N 110-86-1 15 60   b, i, sz II.1.   

  362. PLATINA FÉM Pt 7440-06-4 1       EU91   

  

363. 

PLATINA OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI  

(Pt-ra számítva) 

    0,002     i, sz     

  
364. PORTLAND CEMENT   

65997-15-

1 
10           

  
365. PROPIL-ACETÁT 

CH3(CH2)2COOC

H3 
109-60-4 840 840   b, i I.   

  366. propilén-imin, lásd: metilaziridin                 

  367. PROPILÉN-OXID CH3C2H3O 75-56-9     5 k, b, i     

  368. 1,3-PROPIOLAKTON C3H4O2 57-57-8     1,5 k     

  369. PROPIONSAV CH3CH2COOH 79-09-4 31 62   m EU1   

  370. RÉZ és vegyületei (Cu-re számítva) Cu 7440-50-8 1 4     II.1.   

  371. RÉZ, FÜST Cu 7440-50-8 0,1 0,4     II.1.   
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  372. REZORCIN C6H4(OH)2 108-46-3 45     b, i EU2   

  373. rezorcinol, lásd: rezorcin                 

  374. Rostszerkezetű porok, lásd: 2.2.                 

  375. SALÉTROMSAV HNO3 7697-37-2   2,6   i, m EU2   

  376. SÓSAV HCl 7647-01-0 8 16   i, m EU1   

  
377. 

STRONCIUM-KROMÁT  

[Cr (VI)-ra számítva] 
SrCrO4 7789-06-2     0,05 k     

  
378. 

Szelén-hidrogén,  

lásd: dihidrogén-szelenid 
                

  
379. 

SZELÉNVEGYÜLETEK  

(Se-re számítva) 
    0,1 0,4   i BEM   

  380. SZÉN-DIOXID CO2 124-38-9 9000       EU2   

  381. SZÉN-DISZULFID CS2 75-15-0 15     b, i, m EU3   

  
382. SZÉN-MONOXID CO 630-08-0 23 117     

EU4 

BHM 
  

  383. szén-oxiklorid, lásd: foszgén                 

  

384. 
SZÉN-TETRAKLORID  

(tetraklór-metán) 
CCl4 56-23-5 6,4 32   b EU4 

Az 

1005/2009/EK 

rendelet szerint 

szabályozott 

anyag 

  385. sztibin, lásd: antimon-hidrogén                 

  386. SZTIROL C6H5CH=CH2 100-42-5 50 50   i BEM   

  387. SZULFOTEP (C2H5)4P2S2O5 3689-24-5 0,1     b EU1   

  

388. 

TALLIUM OLDHATÓ 

VEGYÜLETEI  

(Tl-ra számítva) 

    0,1 0,4   b, i III.   

  
389. TERFENILEK (hidrogénezett) (C6H7)3 

61788-32-

7 
19 48     EU4   

  390. TERPENTIN   8006-64-2 560 560   i, sz, b I.   

  391. TETRAETIL-ORTOSZILIKÁT (C2H5O)4Si 78-10-4 44     i EU4   

  392. TETRAHIDROFURÁN (CH2)4O 109-99-9 150 300   b, i EU1   

  
393. 

1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetraklór 

etiltio)ftálimid, lásd: kaptafol 
                

  394. 1,1,2,2-TETRAKLÓRETÁN Cl2CHCHCl2 79-34-5 7     b     

  395. TETRAKLÓRETILÉN Cl2C=CCl2 127-18-4 138 275   b EU4   

  396. tetraklórmetán, lásd: szén-tetraklorid                 

  397. timföld, lásd: dialumínium-trioxid                 

  398. TIOGLIKOLSAV HSCH2COOH 68-11-1 4     b, m     

  399. 2-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 95-53-4     0,5 k, i, b     

  400. 3-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 108-44-1 9     b     

  401. 4-TOLUIDIN CH3C6H4NH2 106-49-0 1 4   b     

  

402. TOLUOL C6H5CH3 108-88-3 190 380   b, i 

II.2.  

BEM  

EU2 

  

  
403. TOLUOL-2,4-DIIZOCIANÁT CH3C6H3(NCO)2 584-84-9     

0,03

5 
k, i, sz     

  
404. TOLUOL-2,6-DIIZOCIANÁT CH3C6H3(NCO)2 91-08-7     

0,03

5 
k, i, sz     

  405. TOXAFÉN   8001-35-2       b, i     

  406. TRIETIL-AMIN N(C2H5)3 121-44-8 8,4 12,6   b, i, m EU1   

  
407. 

TRIKLÓRBENZOLOK (1,2,4-

TRIKLÓRBENZOL kivételével) 
C6H3Cl3 

12002-48-

1 
38 72   b III.   

  408. 1,2,4-TRIKLÓRBENZOL C6H3Cl3 120-82-1 15,1 37,8   b EU1   

  
409. 1,1,1-TRIKLÓRETÁN*** CH3CCl3 71-55-6 555 1110   b, i EU1 

Az 

1005/2009/EK 
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rendelet szerint 

szabályozott 

anyag 

  410. TRIKLÓRETILÉN Cl2C=CHCl 79-01-6 270 540   b, sz BEM SCOEL 

  
411. 

2,4,5-TRIKLÓRFENOXIECETSAV; 

(2,4,5-T) 

Cl3C6H2OCH2CO

OH 
93-76-5 10 40   b, i II.2.   

  412. triklórfluormetán F11, lásd: freonok                 

  413. TRIKLÓRNAFTALINOK C10H5Cl3 1321-65-9 5     b, i, sz     

  414. triklórtrifluoretán F113, lásd: freonok                 

  415. TRI-o-KREZIL-FOSZFÁT (CH3C6H4)3PO4 78-30-8 0,1     b, i, sz     

  416. TRIMETIL-AMIN N(CH3)3 75-50-3 12,3 36,9   m, sz     

  417. 1,2,3-TRIMETILBENZOL C6H3(CH3)3 526-73-8 100       EU1   

  418. 1,2,4-TRIMETILBENZOL C6H3(CH3)3 95-63-6 100       EU1   

  
419. 

TRINIKKEL-DISZULFID (Ni-re 

számítva) 
Ni3S2 

12035-72-

2 
    0,01 k, sz     

  420. 2,4,6-TRINITROTOLUOL CH3C6H2(NO2)3 118-96-7 0,09 0,36   b II.1.   

  
421. 

vanádium-pentoxid,  

lásd: divanádium-pentoxid 
                

  422. VAS(II)-OXID (Fe-ra számítva) FeO 1345-25-1 6 resp           

  423. VAS(III)-OXID (Fe-ra számítva) Fe2O3 1309-37-1 6 resp           

  424. VINIL-ACETÁT CH2=CHOOCCH3 108-05-4 17,6 35,2     EU3   

  425. VINIL-BROMID CH2=CHBr 593-60-2     22 k     

  426. VINIL-KLORID CH2=CHCl 75-01-4     7,77 k EU99   

  427. XILOL(ok) C6H4(CH3)2 1330-20-7 221 442   b EU1   

  428. m-XILOL C6H4(CH3)2 108-38-3 221 442   b EU1   

  429. o-XILOL C6H4(CH3)2 95-47-6 221 442   b EU1   

  430. p-XILOL C6H4(CH3)2 106-42-3 221 442   b EU1   

  
431. XILIDIN(ek) (CH3)2C6H3NH2 

1300-73-

8 
25       

 

 

1.2. Határértéktípusok a veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedettségének 

vizsgálatához: 

1.2.1. Megengedett átlagos koncentráció: a légszennyező anyagnak a munkahely levegőjében 

egy műszakra megengedett átlagkoncentrációja, amely a dolgozó egészségére általában nem 

fejt ki káros hatást. 

1.2.2. Megengedett csúcskoncentráció, vagyis rövid ideig megengedhető legnagyobb 

levegőszennyezettség: a légszennyező anyagnak egy műszakon belül az 1.5. pontban foglaltak 

szerint megengedett, az ÁK-értéket meghaladó legnagyobb koncentrációja, az ÁK- és CK-

értékre vonatkozó követelményeknek egyidejűleg kell teljesülniük. 

1.2.3. Maximális koncentráció: a műszak során eltűrt legmagasabb koncentráció, a maximális 

koncentrációban végzett munka esetében a dolgozó teljes munkaképes élete során (18–62 

évig) a potenciális halálos kimenetelű egészségkárosító kockázat, vagyis a rosszindulatú 

daganatos megbetegedés kockázata ≤ 1:105/év (10 mikrorizikó/év). 
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1.3. A veszélyes anyagok tekintetében használt rövidítések magyarázata: 

 

  A B 

1. resp: respirábilis frakció 

2. 
inh: 

torak 

belélegezhető frakció 

torakális frakció 

3. b: 

Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, továbbá az ebből 

származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik 

figyelembe. 

4. i: ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat 

5. k: rákkeltő 

6. m: maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat 

7. sz: 

Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken 

„túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/szervrendszert károsító megbetegedést 

okozhat. 

8. *** CK: 1 perces referenciaidőre vonatkozik 

9. EU0 98/24/EK irányelvben közölt érték 

10. EU99 99/38/EK irányelvben közölt érték 

11. EUA 2009/148/EK irányelvben közölt érték 

12. EU91 91/322/EGK irányelvben közölt érték 

13. EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték 

14. EU2 2006/15/EK irányelvben közölt érték 

15. EU3 2009/161 /EK irányelvben közölt érték 

16. EU4 2017/164 EU irányelvben közölt érték 

17. BEM biológiai expozíciós mutató 

18. BHM biológiai hatásmutató 

19. mg/m3 milligram légköbméterenként, 20 °C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson 

20. ÁK megengedett átlagos koncentráció 

21. CK megengedett csúcskoncentráció 

22. MK maximális koncentráció 

 

Megjegyzés: a nem gőz/gáz állapotú veszélyes anyagok határértékei a belélegezhető frakcióra 

vonatkoznak (MSZ EN 481). 

 

2. Szálló – ásványi, szerves – porok (szemcsés, valamint rostszerkezetű porok) koncentrációi 

mg/m3-ben 
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2.1. Szemcsés szerkezetű porok megengedett koncentrációi mg/m3-ben 

 

  A B C Hivatkozás 

1 Megnevezés 
Megengedett koncentráció, 

mg/m3-ben 
  

   Belélegezhető Respirábilis   

2 Talkum (azbesztmentes)   2   

3 Kvarc   0,15   

4 Krisztobalit   0,15   

5 Tridimit   0,15   

6 Fapor 5   EU99 

7 Egyéb inert porok* 10 6   

 

* Megjegyzés: Nincs egészségkárosító (pl. mutagén, rákkeltő, fibrogén, mérgező, allergizáló, 

irritatív, egyéb mérgező) hatása. 

 

2.2. Rostszerkezetű porok megengedett koncentrációi rost/cm3-ben 

 

  A B C Hivatkozás 

1 
Megnevezés 

(CAS-számok) 

Megengedett koncentráció 

(rost/cm3) 
  

2 Azbeszt aktinolit (77536-66-4) 

0,1  

(idővel súlyozott átlag 8 órára 

vonatkoztatva) 

EUA 

3  amozit (12172-73-5)    

4  antofillit (77536-67-5)    

5  krizotil (12001-29-5)    

6  krokidolit (12001-28-4)    

7  tremolit (77536-68-6)    

8  akár magában, akár elegyítve betiltott*    

9 
Egyéb rostszerkezetű 

porok 
üveg, ásvány, kerámia, műanyag 1,0   

 

* Az azbeszt valamennyi formájának előállítása, forgalomba hozatala, felhasználása 

Magyarországon tiltott. 
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3. Az egyes anyagok csúcskoncentráció szerinti besorolása jellemző tulajdonságaik alapján 

 

 A B C D E 

1   Csúcskoncentráció 

2 Kategória jele Kategória (besorolás) 
értéke (CK) 

(3.1.) 

időtartama 

(perc) 

műszakonkénti 

gyakorisága 

(3.2.) 

3 I. HELYILEG IRRITÁLÓ ANYAGOK ÁK     

4 II. 

FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK 

Az anyag hatásának fellépése 2 órán belül 

II.1. Felezési idő < 2 óra 

II.2. Felezési idő 2 órától teljes munkaidőig 

4 × ÁK 15 4 

5 III. 

FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK 

Hatás fellépésének ideje > 2 óra 

Felezési idő > műszak idő (ERŐSEN KUMULÁLÓDÓ) 

4 × ÁK 15 4 

6 IV. 
NAGYON GYENGE KÁROSÍTÓ HATÁSÚ ANYAGOK  

ÁK > 500 ml/m3 (3.1.) 
4 × ÁK 15 4 

7 V. INTENZÍV SZAGÚ ANYAGOK ÁK     

8 VI. IRREVERZIBILIS KÁROSODÁST OKOZÓ ANYAGOK ÁK     

9  EGYÉB 8 × ÁK 60 perc/műszak   

 

 

3.1. Az 500 ml/m3 érték átszámítása mg/m3 koncentrációegységre, 20 °C-on: 

500

 

M 

mg/m3, ahol „M” – a vegyi anyag moltömege. 2

4 
 

  

3.2. Az I. és V. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 

megegyezik az ÁK-értékkel, ellenőrzése legfeljebb 15 perces mintavétellel történik. 

A II–IV. kategóriájú anyagok, anyagcsoportok esetében a megadott CK-érték 15 perces 

átlagérték, és a túllépési tényező 4. (A túllépési tényező fejezi ki, hogy a CK-érték 

hányszorosa az ÁK-értéknek.) Az egyes csúcskoncentrációk időintervallumai között legalább 

a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 

perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A csúcskoncentrációk időtartama egy 

műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

A VI. kategóriájú, irreverzibilis károsodást okozó anyagok; az ÁK-érték = a CK-értékkel. 

3.3. A csúcskoncentrációk meghatározása: 

A CK-értékek 15 perc referenciaidőre vonatkoznak. A csúcskoncentrációk meghatározása 

legfeljebb 15 perc mintavételi idejű mintákkal történhet. Bizonyos súlyos, irreverzibilis 

egészségkárosodást okozó anyagok esetében (kivételesen) az ÁK-érték egyenlő a CK-

értékkel; ellenőrzésük legfeljebb 15 perces mintavétellel történik. Egyéb anyagok, 

anyagcsoportok esetében (a CK-érték nagyobb az ÁK-értéknél) az egyes csúcskoncentrációk 
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időintervallumai között legalább a csúcskoncentrációk időintervallumánál háromszor 

hosszabb időnek kell eltelnie (pl. 15 perces csúcskoncentráció után legalább 45 perc). A 

csúcskoncentrációk időtartama egy műszak alatt összesen a 60 percet nem haladhatja meg. 

 

4. A munkahelyi átlagos levegőszennyezettség kiszámítása 

4.1. Egy szennyező anyag esetén a munkahelyi átlagos levegőszennyezettséget mg/m3-ben 

(CÁ) a következő összefüggéssel számítjuk ki: 

 

ahol: 

C1, C2, ... Cn a t1, t2, ... tn időszakokhoz tartozó légszennyező anyagok koncentrációi 

(mg/m3); 

t1 + t2 ... + tn = 8 óra. 

4.2. Határérték meghatározása több veszélyes anyag munkatérben való egyidejű jelenléte 

esetén 

4.2.1. Additív hatások: Ha a munkatérben két vagy több, azonos szervrendszerre ható 

veszélyes anyag (hSz) (+) van jelen, ezek hatása összegződik – additív hatás. 

Hasonlóképpen additív hatásúnak kell tekinteni a mutagén (M) és a karcinogén (K) anyagokat 

is. Ezek esetében az ÁK-értéket az alábbi képlettel határozzuk meg: 

 

ahol: 

hSz: azonos szervre, szervrendszerre ható anyag; 

hSz1-nc: azonos szervre; szervrendszerre ható anyagok koncentrációja a munkatérben; 

M1-nc: mutagén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

K1-nc: karcinogén anyagok koncentrációja a munkatérben; 

hSz1-nÁK, M1-nÁK, K1-nMK: az adott azonos szervre/szervrendszerekre ható, mutagén 

vagy karcinogén anyagok ÁK-, valamint MK-értéke; 

(+) magyarázat hSz anyagokhoz: pl. valamennyi szerves oldószer hat az idegrendszerre! A 

maró, irritáló, szenzibilizáló anyagok túlnyomó többsége hat a bőrre, szemre, nyálkahártyára! 

Csaknem valamennyi nehézfém hat a parenchimás szervekre! 

* Ha az adott mutagén anyagoknak MK-értéke van, az ÁK-érték helyett az szerepeljen! 
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4.2.2. Szinergista/potencírozó hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében egyedileg kell 

eljárni. A potencírozott interakciók jellegzetesen nagy koncentrációk esetében alakulnak ki; 

kisebb koncentrációk esetén ennek valószínűsége kisebb. 

4.2.3. Független hatású munkatér-légszennyezők. Ezek esetében a meghatározott ÁK-érték az 

iránymutató. 

 

5. Ha a munkatér levegőjében egyidejűleg több vegyi anyag van jelen – egyaránt beleértve a 

rákkeltő hatású és nem rákkeltő hatású anyagokat –, a megengedhető értéket az alábbi 

összefüggés szerint kell kiszámítani: 

 

ahol: 

C1: a munkatérben mért nem rákkeltő anyag koncentrációja; 

R1: a munkatérben mért rákkeltő anyag koncentrációja; 

ÁK: átlagos koncentráció, a nem rákkeltő anyagok munkahelyen megengedett koncentrációi; 

MK: maximális koncentráció, a rákkeltők munkahelyen eltűrt koncentrációja; 

1, 2, ... n: az egyes nem rákkeltő vagy rákkeltő anyagok indexeit úgy kell értelmezni, hogy a 

számlálóban és a nevezőben szereplő azonos indexek azonos anyagot jelentenek. 

Megjegyzés: Azokat az anyagokat, amelyekre nézve a melléklet ÁK- vagy MK-értéket nem 

tartalmaz, a képlet alkalmazása során figyelmen kívül kell hagyni. 

 

1a. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelethez * 

A föld alatti bányászat és az alagútfúrás terén a nitrogén-monoxidra, a nitrogén-dioxidra és 

a szén-monoxidra vonatkozó határértékek 

 

  A B C D E F G H 

1. Megnevezés 
Képle

t 

CAS- 

szám 

ÁK-érték 

mg/m3 

CK-érték 

mg/m3 

MK-érték 

mg/m3 

Jellemző 

tulajdonság 
Hivatkozás 

2. 
NITROGÉN-

DIOXID 
NO2 

10102

-44-0 
9 9   m I. 

3. 
NITROGÉN-

MONOXID 
NO 

10102

-43-9 
30       EU91 

4. 
SZÉN-

MONOXID 

CO 630-

08-0 

33 66     II.1. BHM 
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2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelethez * 

A foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós és hatásmutatók 

megengedhető határértékei 

 

VIZELETBEN 

 

  A B C D E 

1 
   

Megengedhető határérték 

2 
Vegyi anyag Biológiai expozíciós 

(hatás) mutató 

Mintavétel ideje mg/g kreatinin mikromol/mmol kreatinin  

(kerekített értékek) 

3 Anilin p-amino-fenol m. u. 10 10 

4 Arzén arzén m. u. 0,13 0,20 

5 Benzol t,t-mukonsav m. u. 1,5 1,2 

6 
Dimetilforma

mid 

N-metil-formamid m. u. 40 76 

7 Etil-benzol mandulasav mhv., m. u. 1500 1110 

8 Fenol fenol m. u. 300 360 

9 
Fluorid 

vegyületek 

fluorid m. u. 7 42 

10 
  

köv. m. e. 4 24 

11 
Higany 

(szervetlen) 

higany n. k. 0,05 0,028 

12 Kadmium kadmium n. k. 0,01k 0,01 

13 Króm króm m. u. 0,02 k 0,043 

14 Kobalt kobalt m. u. 0,03 0,058 

15 n-Hexán 2,5-hexán-dion m. u. 3,5 3,5 

16 Nikkel nikkel mhv., m. u. 0,02 0,038 

17 Nitro-benzol p-nitro-fenol m. u. 5 4,0 

18 Szelén szelén n. k. 0,075 0,110 

19 Sztirol mandulasav mhv., m. u. 1000 740 

20 Toluol o-krezol m. u. 1 1,05 

21 Triklór-etilén triklór-ecetsav mhv., m. u. 50 35 

22 Xilol metil-hippursavak m. u. 1500 860 

 

Megjegyzések: 

m. u. műszak után   
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n. k.  nem kritikus  

mhv.  munkahét végén  

köv. m. 

e.  
 következő műszak előtt  

k  rákkeltő hatású anyag; a javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő  

 

Biológiai expozíciós mutatók megengedhető határértékei 

VÉRBEN 

 

  A B C D E 

1 
 

Vegyi anyag 

Biológiai expozíciós mutató  

Mintavétel ideje 

Megengedhető határérték 

2 

   
mikrogramm/l mikromol/l 

(kerekített értékek) 

3 Kadmium kadmium n. k. 10 k 0,09 

4 
Ólom 

(szervetlen) 

Ólom n. k.  400*  

300** 

1,9  

1,5 

 

Megjegyzések: 

n. k.  nem kritikus  

k  rákkeltő hatású anyag; javasolt határérték „technikai értékként” kezelendő  

*  férfiak és 45 évnél idősebb nők  

**  45 évnél fiatalabb nők  

 

Biológiai hatásmutatók megengedhető határértékei 

VÉRBEN 

  A B C D 

1 Vegyi anyag Biológiai hatás mutató Mintavétel ideje Megengedhető határérték 

2 Anilin methemoglobin mhv. - m. u. 3% (az összhemoglobin%-ában) 

3 

Ólom (szervetlen) Cink-protoporfirin*** 

előszűrésre 

három hónapnál hosszabb 

expozíció esetén 

alkalmazható 

120 mikromol/mol haem* 

100 mikromol/mol haem** 

4 Szén-monoxid CO Hb m. u. 5% (az összhemoglobin%-ában) 

5 

Szerves 

foszforsav-észter 

tartalmú peszticidek 

vörösvérsejt vagy teljes vér 

acetil-kolineszteráz aktivitás (EC. 

3.1.1.7.) 

n. k. <25%-os aktivitáscsökkenés az 

expozíció előtt mért  

alapaktivitáshoz viszonyítva**** 

 

Megjegyzések: 
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m. u.  műszak után   

n. k.  nem kritikus  

mhv.  munkahét végén  

*  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 
 

 

3. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM–SzCsM együttes rendelethez 

Fém-ólom és az ólom inonos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállalók 

egészségvédelmére vonatkozó különleges szabályok 

 

1. Az alábbi – nem teljeskörűen felsorolt – tevékenységek során az ólomabszorpció kockázata 

valószínűsíthető: 

1. Ólomkoncentrátum kezelése 

2. Ólom- és cinkkohászat és -finomítás (primer és szekunder) 

3. Ólom-arzenát spray gyártása és kezelése 

4. Ólom-oxid gyártása 

5. További ólomvegyületek előállítása (beleértve az ólom alkil-vegyületei előállításának azt a 

részét, amely fémes ólom és az ionos ólomvegyületek expozíciójával jár) 

6. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek gyártása 

7. Akkumulátorgyártás recycling (1) 

8. Ólom- és ónművesség 

9. Ólomforrasz gyártása 

10. Ólommag gyártása (lövedékhez) 

11. Ólomalapú vagy -ötvözetű tárgyak gyártása 

12. Ólomtartalmú festékek, zománcok, masztix és színezékek használata 

13. Kerámia- és agyagáru ágazatok (1) 

14. Kristályüveg ágazatok 

15. Ólomadalékokat felhasználó műanyag ágazatok 

16. Ólomforrasz gyakori használata zárt térben 

17. Ólom használata melletti nyomdászat 
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18. Hulladékhasznosítás, főleg az ólomtartalmú festékekkel bevont anyagok ártalmatlanítási 

műveletei, valamint ipari létesítmények (pl. ólomkemencék) bontása (1) 

19. Ólommagos lőszerek zárttéri használata 

20. Autógyártás és -javítás (1) 

21. Ólmot tartalmazó acél (1) 

22. Ólmozás 

23. Ólom és ólomtartalmú fémek kinyerése 

Megjegyzés: (1) Amennyiben használtak ólmot vagy jelen van ólom. 

2. Ólomexpozícióban végzett tevékenység esetén különös figyelmet kell fordítani az 

alábbiakra: 

aa) ne forduljon elő a dohányzással, étkezéssel vagy ivással történő ólomfelvétel veszélye, 

ab) olyan helyeket kell kijelölni, ahol a munkavállalók az ólomkontamináció kockázata nélkül 

étkezhetnek és ihatnak, 

ac) az olyan nagyon meleg munkahelyeken, ahol szükséges a munkavállalók 

folyadékfogyasztása, olyan ivóvízről vagy más italról kell gondoskodni, amelyet nem 

szennyez a munkahelyen jelen lévő ólom; 

ba) a munkavállalókat az őket érő ólomvegyületek fiziko-kémiai tulajdonságainak megfelelő 

munka- vagy védőruhával kell ellátni, 

bb) az ilyen munka- vagy védőruha maradjon a munkahely területén. Ezek mosása 

megoldható a vállalkozáson kívül is, amennyiben egy mosoda alkalmas az ilyen természetű 

feladatra; ha a vállalkozás maga nem végzi el a tisztítást, ott zárt konténerekkel kell 

megoldani a ruhadarabok mosodába szállítását, 

bc) a munka- vagy védőruhát és az utcai ruhát külön kell tárolni, 

bd) a munkavállalók részére megfelelő mosdókról, így fekete-fehér rendszerű öltöző-mosdó-

zuhanyzóról kell gondoskodni. 

 

A gumigyártás során a következő kórállapotok gyakoribbak az átlagos 

betegséggyakoriságoknál. 

Az 1920-as ’30-as években és később több országban (UK, Németország) leírták az 

összmortalitás és a rákhalálozás nagyobb gyakoriságát a gumiiparban dolgozók között. 

epidemiológiai vizsgálatokban gyakoribbnak találták a limfoid és a hematopoetikus 

daganatokat, a szív hemangiosarcomáját, a tüdőrákot a gumiiparban dolgozókon, elsősorban a 

stirén-butadién gumigyártókon. Állatkísérletes vizsgálatokban egereken, patkányokon 

fokozódott a pancreas, here-, agy, pajzsmirigy-, emlő-, méhdaganatok előfordulása.  
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A daganatos betegségek kialakulásához hozzájárulnak a nitrogén tartalmú vegyületek, így 

nitrátok és nitritek, nitrosamin prekurzorok, a szulfénamidok, ditiocarbamatok, tiuram, dietil-

hidroxilaminok, nitrozaminok, nitrozodifenilamin, dinitrozo-pentametiléntetramin. A nitrozo 

csoportok átvitele más aminokra erősebben karcinogén nitrozaminok kialakulását 

eredményezi. Ilyenek nitrosodimethylamine (NDMA), nitrosopiperidine (NPIP), 

nitrosomorpholine (NMOR), nitrosodiethylamine (NDEA) és a nitrosopyrrolidine (NPYR). 

Szén alapú szerves oldószerek, a benzol és a xylol myeloid leukémiák, a polyaromás 

szénhidrogének limfoid leukémiák kialakulásával mutattak kapcsolatot. Az expozíció a 

légutakon, dermálisan és orálisan történik. 

A gumiiparban gyakoriak a bőrt érintő gyulladásos betegségek, az irritatív kontakt dermatitis, 

allergiás kontakt dermatitis, koontakt urticaria, olaj okozta folliculitis, xerosis, miliaria, fenol 

derivativumok okozta depigmentáció. Az egészségügyben dolgozókon, latexkesztyűt használó 

nem egészségügyi munkavállalókon gyakori az immunoglobulin E-mediált azonnali I típusú 

allergiás reakció okozta kontakt urticaria, generalizált urticaria, allergiás rhinitis és 

conjunctivitis, angio-oedema, asthma bronchiale, ritkán anaphylaxia. Az amerikai Food and 

Drug Administration 15 halálesetet tart nyilván természetes gumifehérje-allergia miatt. 

Nagyobb rizikójú egyének a spina bifidával születettek, ekcémában, allergiás rhinitisben, 

allergiás conjunctivitisben, asthma bronchiáléban szenvedők, sebészek, több műtéten átesett 

betegek. 

 

Környezeti károsítás 

A gumiiparban keletkezett kémiai anyagok, keverékek, használt gumitermékek, 

égéstermékeik veszélyes anyagok, környezetkárosítást okozhatnak. Szennyezhetik a 

földfelszínt, a levegőt, a vizeket.5 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Felhasznált irodalom: IARC Monográfia Volume 100F Chemical agents and related occupations. A review of 

human carcinogens 2012, ILO Encyclopedia of Occupational Health and Safety Chapter 80. Rubber Industry 

www.iloencyclopaedia.org 
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1.7. A gumi és műanyagiparban előforduló balesetek száma 

Magyarországon 2000 óta (KSH) 

 

adatok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

összes  

munkabaleset    
27 214 25 536 25 284 25 745 23 872 23 971 22 685 20 922 

súlyos ,  

csonkolásos 
26 223 52 216 53 53 44 42 

halálos 151 124 163 133 160 125 123 118 

gumi- és 

műanyaggyártás 
 

össz: 762 735 651 651 687 559 521 555 

súlyos,  

csonkolásos 
4 4 0 2  2 0 1 

halálos 0 2 0 1  2 2 1 

 

adatok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

összes  

munkabaleset    

22 217 18 454 19 948 17 295 17 025 17 222 19 661 21 088 23 027 23 387 

súlyos ,  

csonkolásos 

57 33 38 30 35 39 33 27 31 23 

csonkolásos össz.    190 216 258 265 255 210 208 

halálos 116 99 95 80 62 75 78 84 80 79 

gumi- és 

műanyaggyártás 

 

össz: 681 426 552 438 424 425 564 635 720 735 

súlyos,  

csonkolásos 

0 0 1 4(28) 2(15) 1(9) 1(11) 1(8) 1(7) 2(5) 

halálos 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 

 

Sajnálatosan a munkabalesetek száma a gumiiparban átmeneti csökkenés után 2016, 2017-ben 

ismét a 2000, 2001 szintre növekedett. 

 

2. A projekt bemutatása 

 

2.1. Célok 
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Ágazatspecifikus helyzetfeltárás és ismeretbővítés a gumiiparban, az ipari gumitermék készítő 

ágazatban (cél a munkakörülmények javítása a feltárt ismeretek, valamint újonnan előálló 

kutatási eredmények hasznosítása révén). 

 

2.1.1. Támogatási kérelem céljainak meghatározása 

 

A támogatási kérelem fő célja kiemelt figyelmet fordít arra, hogy megfelelő módon 

illeszkedjen mind a nemzeti szinten (Széchenyi 2020 és GINOP), mind pedig a közösségi 

szinten (EU 2020) megfogalmazott stratégiai célokhoz. Ebből adódóan a célpiramis legfelső 

szintjén a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban rögzített célkitűzések 

támogatása szerepel: a foglalkoztatás bővítése versenyképes munkahelyek létrehozásán 

keresztül. E cél elérését a program a munkakörülmények fontosságának kihangsúlyozásával 

és az ezzel kapcsolatos szemléletmód javításával, a témával kapcsolatos ismeretek 

terjesztésével, valamint a munkavédelmi szempontokra való rámutatással, illetőleg a 

munkavállalókat és munkaadókat támogató támogató attitűddel kívánja elősegíteni. 

A célpiramis második (mezo-) szintjén helyezkedik el a konstrukciószinten megfogalmazott 

célrendszer: a munka világának jelentős szereplőinek – munkaadói és munkavállalói 

érdekképviseleti szervezetek – bevonásával a munkakörülmények javítása. Ennek érdekében 

ezek a szervezetek munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakemberek 

közreműködésére is támaszkodnak.  

A célpiramis legalsó szintjén pedig a gumiipari ágazati szereplőkre fókuszáló projekt által 

kitűzött operatív célok kapnak helyet, figyelembe véve a projekt területi kiterjedését (Dél-

Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld): 

- a gumiipari ágazatban dolgozó munkavállalók célzott tájékoztatása a fentebb megjelölt 

három régióban (cél a munkakörülmények javítása a munkavállalók 

szemléletformálása és ismeretbővítése által), 

- a gumiipari ágazatban működő munkáltatók célzott tájékoztatása a fentebb megjelölt 

három régióban (cél a munkakörülmények javítása a munkáltatók szemléletformálása 

és ismeretbővítése által), 

- munkavédelmi képviselők gumiipari ágazatra specializált képzési tananyagának 

kidolgozása, illetőleg a képzésük lebonyolítása a fentebb megjelölt három régióban 

(cél a munkakörülmények javítása a munkavédelmi képviselők ismeretbővítése által), 
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- ágazatspecifikus szaktevékenység fejlesztése (cél a munkakörülmények javítása 

újonnan kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazása révén) (ehhez a célhoz járul 

hozzá a kutatás), 

- ágazatspecifikus helyzetfeltárás és ismeretbővítés (cél a munkakörülmények javítása a 

feltárt ismeretek, valamint újonnan előálló kutatási eredmények hasznosítása révén) 

(ehhez a célhoz járul hozzá a kutatás). 

 

2.2. Az érintettek köre, a fejlesztések határterülete 

 

A GINOP-5.3.4-16 számú felhívás a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási 

rendszere (TEÁOR’08) mentén felsorolja a potenciálisan segítendő ágazatokat, így kitér az 

„C Feldolgozóipar” nemzetgazdasági ágra is. A Központi Statisztikai Hivatal – a 2008. január 

1. óta Magyarországon is alkalmazott 1893/2006/EK rendelet alapján – a TEÁOR’08 szerinti 

osztályozási rendszer szerint publikálja az ágazati statisztikai adatokat. A feldolgozóiparon 

belül a 22-es szakágba tartozik a gumi és műanyag termék gyártása. Az ágazatban a termelési 

folyamatot a felhasznált nyersanyagok jellemzik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 

idetartozna minden olyan termék, melyet ezekből az alapanyagokból készítenek. Idetartoznak 

többek között a gumitermékek, gumiabroncs különböző felhasználásra készülő gyártása, a 

gumiabroncsok újrafutózása és felújítása. Ezt a definíciót és a tényt, hogy az NGM és a KSH 

bizonyos esetekben csak aggregált adatokkal rendelkeznek, mindenképpen figyelembe kell 

venni jelen dokumentum célcsoporttal kapcsolatos statisztikai adatok értelmezésénél. Az 

aggregált adatok visszafejtése sok esetben már nem lehetséges. A projekt megkülönböztetett 

figyelmet szentel a közvetlenül érintettek két nagyobb csoportjának: az ágazati 

munkavállalóknak és az ágazati munkáltatóknak. 

 

2.3. Érintett konvergenciarégiók 

 

Jelen esetben a projekt a következő konvergenciarégiókban kívánja megszólítani a gumiipari 

ágazatban tevékenykedő munkavállalókat: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld. A 

konzorciumi partnerek előzetes egyeztetések alapján elsősorban az ágazatban tevékenykedő 

legfontosabb kis- közép- és mikrovállalkozásokat szólítják meg a projekt során, azonban 

egyeztetés alatt áll a projekt egyes elemeinek további, akár multinacionális cégek 

munkavállalóira történő kiterjesztés is. 
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2.4. Érintett munkakörök 

 

2015-ben 72 600 fő volt a CG „Gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása” 

nemzetgazdasági szakágban foglalkoztatottak száma a KSH regisztrációja szerint. A 

munkakörülmények javítása különösen kritikus kérdés az adott munkakört betöltő személy 

számára, és ugyanígy lényeges, hogy az ennek érdekében megvalósított tevékenység tágabb 

értelemben a szektorban is érzékelhető hatást fejtsen ki. A projekt figyelembe veszi a 

szektorban felmerülő jellemzőbb munkaköröket, elsődlegesen a következő pozícióban 

dolgozó munkavállalók munkakörülményeinek javítását kívánja elősegíteni: 

- nehézvegyipari és szervesvegyipari mérnökök; 

- vegyésztechnikusok, mérnökasszisztensek, laboránsok; 

- vegyipari alapanyag-feldolgozó gépek vezérlői; 

- vegyipari alapanyagot, gumiterméket és műanyag terméket gyártó gépek kezelői; 

- szakmai irányítók és felügyelők, munka- és termelésszervezők. 

A projekt megvalósítása során az esélyegyenlőség és a hátrányos helyzetű, illetve 

kiszolgáltatott munkaerőpiaci helyzetű személyek érdekeit szem előtt tartva a konzorciumi 

tagok, tagszervezetek érintett képviselőivel, illetve egyéb képviseleti szervekkel folyamatos 

egyeztetésre kerül sor, hogy az említett csoportok szempontjait, érdekeit a szakmai 

megvalósítás kellő mértékben integrálja. 

 

2.5. Közvetlen célcsoport 

 

A gumiipari ágazatban tevékenykedő munkáltatók és munkavállalók a dél-alföldi, dél-

dunántúli és észak-alföldi régiókban. 

 

2.6. Közvetett célcsoport 

 

A projekt által érintett közvetett célcsoportok között három szegmens azonosítható: 

- A munkavállalók tágabb szociometriai környezete: a munkavállalókat ért 

egészségkárosodás negatív externáliaként jelentkezhet az ő tágabb családi, baráti, 

ismerősi környezetében, méghozzá traumatizáció és konkrét többletvállalások (pl. 
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gondozás, rehabilitációban való közreműködés) formájában. A pályázat fókuszában 

álló prevenció végső célja többek között az ilyen helyzetek előfordulásának 

csökkentése. 

- Az egészségkárosodást szenvedett munkavállaló foglalkoztatotti rendszerből történő – 

akár csak időszakos – kiesésének gazdasági kihatása is van, ami az államháztartáson 

belül is lecsapódik: egyrészt az egészségügyi gondozás az egészségbiztosítási rendszer 

számára jelent többletkiadást. Másrészt a megváltozott munkaképességű személyek 

rehabilitációs ellátásra is jogosultak lehetnek. A pályázat fókuszában álló prevenció 

végső célja többek között az ilyen transzfereket eredményező esetek megelőzése. 

- A munkahelyi egészség és biztonság területén „mozgó” jogszabálytervezők és 

jogszabályalkotók, akiket a projekt a megvalósítás – különösen a kutatási tevékenység 

– során felgyülemlett tapasztalatok és eredmények alapján döntés-előkészítést segítő 

anyaggal kíván támogatni. (A kutatási jelentésnek erre ki kell térnie) 

 

2.7. A szükséges tevékenységek bemutatása 

 

A támogatási kérelemben projekt célja a munkabiztonság és munkahelyi egészségügy 

fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a 

munkakörülmények javítása. A támogatási kérelemmel érintett szereplőkkel (munkaadókkal, 

munkavállalókkal, érdekképviseleti szervezetekkel, munkavédelmi szakemberekkel) folytatott 

előzetes egyeztetések alapján a projekt fókuszában elsősorban a prevenció szerepel. A projekt 

tartalmában komplex, de a tevékenységek megvalósítása, tartalmak előállítása során hangsúlyt 

a munkabiztonság és munkaélettan területeire, a fizikai, biológiai és kémiai veszélyforrásokra 

helyezi. A projekt kisebb terjedelemben, de kitér emellett a különböző pszichoszociális 

rizikófaktorokra, a munkalélektanra és a mentális egészség területére is. 

A projekt során megfogalmazott célok, tervezett tevékenységek, képzések, a tájékoztató 

anyagok és kiadványok, illetve a megvalósuló kutatás az alábbi fő tengelyek mentén írható le, 

melyek egymással összhangban, számos elem esetén időben párhuzamosan folynak: 

 

Ágazati egészségügyi kockázatok meghatározása 

A gumiipari ágazatban (makroszinten) jellemző munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

kockázatok azonosítása mindent megelőző cél. Annak érdekében, hogy ágazati szinten a 

lehető legnaprakészebb, legpontosabb képpel rendelkezzen a projekt arról, milyen ágazati 



91 

 

szereplők milyen típusú kockázatokkal, kihívásokkal szembesülnek a napi munkavégzés során, 

kutatómunka szükséges. Ennek célja feltárni, hogy milyen, az ágazatra leginkább jellemző 

kockázati tényezők kiküszöbölésével lehet biztonságosabbá, testileg-lelkileg kevésbé 

megterhelővé tenni a napi szintű munkavégzést. 

 

Kutatás 

Feladat részletes leírása: a projekt másik fontos tartópillére annak az elméleti alapzatnak a 

megteremtése, amelyre építve pontos kép adható, illetve adekvát megoldási javaslatok 

fogalmazhatóak meg ágazati szinten is a foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság területén. 

A kutatás célja, hogy részletesen rögzítse: milyen pszichoszociális, ergonómiai stb. 

kockázatok milyen hatással bírnak adott ágazatban, illetve adott munkakörben dolgozókra. 

Ezen túl: milyen kezelési módszereket célszerű alkalmazni, ezeknek milyen protokollszintű 

leírása adható. 

Tervezett output: A kutatás végén elkészülő kutatási jelentés (beszámoló) rögzíti azokat a 

legfontosabb kutatási eredményeket, amelyeket hasznosítva biztonságosabbá tehető az 

ágazatban dolgozók napi munkavégzése, munkaerőpiacon tartásuk hosszabb távon oldható 

meg (vállalás, erre reflektálni kell a kutatási jelentésben). 

 

2.8. Szakértőkkel való konzultációk ismertetése 

 

A szakértőkkel való egyeztetések három formában történtek: 

– Személyes megbeszélések, egyeztetések: az ágazatra jellemző feladatok ütemezését 

követően, a felmerült igény esetén havonta többször is (MOSZ elnökség, projekt menedzser, 

ágazati projektmenedzserek, ágazati szakértők, koordinátorok stb.)  

– E-mail segítségével: napi-heti rendszerességgel igény szerint (MOSZ elnökség, 

projektmenedzser, ágazati projektmenedzserek, ágazati szakértők, koordinátorok stb.) 

– Telefonon: igény szerint.  
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2.9. Médiamegjelenések 

 

GUMIIPAR 

ECHO TV – A munkavállalók világa – 2018. 08. 12. 12:32:02 (00:20:36) 

Műsorfolyam: A munkáltatóknak több óvintézkedést is be kell tartaniuk a meleg és a 

hőség okozta rosszullétek megelőzésére 

Szereplők: Dr. Felszeghi Sára, foglalkozás-egészségügyi szakértő; Szabó Imre, munkajogász, 

Munkástanácsok Országos Szövetsége; Halasi Zoltán, elnök, VDSZSZ 

 

 

Tolnai Népújság – 2018. 03. 26. (13. oldal) 

 

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” 

Pályázat a gumiipari ágazatban, GINOP-5.3.4-16-2016-00012 

A Magyar Iparszövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetség, a Magyar Gumiipari 

Szövetsége konzorciuma „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” pályázat a 

Gumiipari Ágazatban, GINOP-5.3.4-16-2016-00012 számú pályázattal 60 590 466 forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesül az Európai Unió európai szociális alap 

támogatásával. A projekt területi kiterjedése: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld. A 

pályázat időtartama 2017. 09. 01. – 2018. 08. 31 

A munkahelyi balesetek száma a 2010. évi bázishoz viszonyítva 2013-tól szignifikánsan 

emelkedett a feldolgozóiparban, azon belül is a gumi- és műanyagipari ágazatban. A 

gumiipari ágazathoz sorolt tevékenységet végeznek kis-, közép- és mikrovállalkozások 

ugyanúgy, mint a multinacionális cégek. Ezen cégek szervezeti felépítése, belső eljárásrendje 

és pénzügyi lehetőségei mind releváns tényezők a munkavédelem fejlesztése során. 

A projekt kitűzött operatív céljai: 

1. a gumiipari ágazatban dolgozó munkavállalók és munkáltatók közvetlen 

tájékoztatásának célja a munkakörülmények javítása a munkavállalók, valamint a 

munkáltatók szemléletformálása és ismeretbővítése, 

2. munkavédelmi képviselők gumiipari ágazatra specializált képzési tananyag 

kidolgozásának, a képzésük lebonyolításának célja a munkakörülmények javítása a 

munkavédelmi képviselők ismeretbővítése által, 
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3. ágazatspecifikus szaktevékenység fejlesztésének célja a munkakörülmények javítása 

újonnan kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazása, 

4. ágazatspecifikus helyzetfeltárás és ismeretbővítés célja a munkakörülmények javítása a 

feltárt ismeretek, valamint újonnan előálló kutatási eredmények hasznosítása révén. 

 

 

 

Magyar Idők - 2018. 03. 21. (7. oldal) 

 

„A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” pályázat a Gumiipari Ágazatban, GINOP-

5.3.4-16-2016-00012 

A Magyar Iparszövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Magyar Gumiipari 

Szövetsége konzorciuma „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” pályázat a 

Gumiipari Ágazatban, GINOP-5.3.4-16-2016-00012 számú pályázattal 60 590 466 forint 

vissza nem térítendő támogatásban részesül az Európai Unió európai szociális alap 

támogatásával. 

A projekt területi kiterjedése: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld. A pályázat 

időtartama 2017. 09. 01. – 2018. 08. 31. 

A munkahelyi balesetek száma a 2010. évi bázishoz viszonyítva 2013-tól szignifikánsan 

emelkedett a feldolgozóiparban, azon belül is a gumi- és műanyagipari ágazatban. A 

gumiipari ágazathoz sorolt tevékenységet végeznek kis-, közép- és mikrovállalkozások 

ugyanúgy, mint a multinacionális cégek. Ezen cégek szervezeti felépítése, belső eljárásrendje 

és pénzügyi lehetőségei mind releváns tényezők a munkavédelem fejlesztése során. 

A projekt kitűzött operatív céljai: 1. A gumiipari ágazatban dolgozó munkavállalók és 

munkáltatók közvetlen tájékoztatásának célja a munkakörülmények javítása a munkavállalók, 

valamint a munkáltatók szemléletformálása és ismeretbővítése. 2. Munkavédelmi képviselők 

gumiipari ágazatra specializált képzési tananyag kidolgozásának, a képzésük lebonyolításának 

célja a munkakörülmények javítása a munkavédelmi képviselők ismeretbővítése által. 3. 

Ágazatspecifikus szaktevékenység fejlesztésének célja a munkakörülmények javítása újonnan 

kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazása. 4. Ágazatspecifikus helyzetfeltárás és 

ismeretbővítés célja a munkakörülmények javítása a feltárt ismeretek, valamint újonnan 

előálló kutatási eredmények hasznosítása révén. 

Konzorcium 
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Az orvos, aki lelkiismeretes 

 

2018.08.14 09:09 Akt.: 2018.08.14 12:15 

  

 

Dr. Felszeghi Sára - © Fotó: ÉM 

 

Miskolc – Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens, foglalkozás-egészségügyi 

orvostan szakfelügyelő, a beszélgetésre pontosan érkezik. Nagyon elfoglalt, de 

örömmel beszél hivatásáról, a foglalkozás-egészségügyről, mert azt mondja: 

szívügye. Interjú: Dr. Felszeghi Sára főorvos, egyetemi docenssel. 

 

A munkaköri alkalmassági vizsgálat egy prevenció is lehet népegészségügyi szempontból. 

„Jóformán ez az egyetlen olyan szakma az egészségügyön belül, a foglalkozás orvostan, ami a 

megelőzéssel foglalkozik, az aktív lakosság körében” – fogalmazza meg. 
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Melyek a sajátosságai az Ön szakmájának? 

 

Jóformán ez az egyetlen olyan szakma az egészségügyön belül, a foglalkozás orvostan, ami a 

megelőzéssel foglalkozik, az aktív lakosság körében. Úgy az elsődleges megelőzéssel, aminek 

az a célja, hogy azokat a kockázatokat, amik az egészséget károsítanák, azt kiszűrjük, 

lehetőség szerint megszüntessük, vagy a minimálisra csökkentsük. A szekunder, vagy másod-

lagos prevenciónak az a célja, hogy a különböző betegségeket, vagy az azt megelőző 

állapotokat, például nőgyógyászat esetében a citológiai lelet ha P3-as, – ez egy megelőző 

állapot – mi időben kiszűrjük. Lehet hogy a páciens még nem ment volna nőgyógyászhoz, de 

a munkaalkalmasságihoz mi kérjük. Tehát különböző betegségeket, amelyek akár 

foglalkozásból erednek, akár úgynevezett sorsszerű megbetegedések, ha minél korábbi 

fázisban kiszűrjük, ennek nagy jelentősége van: a korai stádiumban elkezdett kezelések 

sokkal hatékonyabbak és sokkal ritkábban alakulnak ki szövődmények. 

 

Okozhat a munka is megbetegedést? 

 

Számos olyan betegség van, ami a munkavégzésből is eredhet, például a stressz 

következményeként jelenik meg a magas vérnyomás, és bár munkavégzésből eredő 

betegségnek is tekinthető, mégsem tudjuk foglalkozási betegségnek tekinteni, mert a 

magánéletben is lehet valaki stresszes. Foglalkozási megbetegedést, ahogyan a nevében is 

benne van, a foglalkozás okoz. Nem szabad megfeledkezni a foglalkozás-egészségügynek 

arról az ágáról, ami az úgynevezett harmadlagos megelőzéssel jár. Ez azt jelenti, hogyha már 

kialakult egy betegség, akkor lehetőség szerint annak ne alakuljanak ki szövődményei, vagy 

az állapot ne rosszabbodjon. Ez a gondozás, illetve a munkahelyi rehabilitáció. 
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Sokan azt mondják, hogy a gondozás az egy párhuzamos ellátás, hiszen ott van a háziorvos. 

De ez egyáltalán nincs így. Ha egy munkavállaló reggel pihenten elmegy a háziorvosához, 

megmérik a vérnyomását, és normális, a háziorvos nem fog gyógyszert írni. De ha ugyanez a 

páciens munka közben, amikor terheli a szervezetét, az idegrendszerét, és lehet, hogy 

jelentősen megnő a vérnyomása – ez az, amikor életmódra szabottan lehet megállapítani a 

terápiát. Ilyenkor mi írunk a háziorvosnak, hogy ilyen értéket tapasztaltunk – vagyis jelzünk. 

 

Önök mennek a munkahelyekre, vagy a munkavállalók keresik Önöket? 

 

A foglalkozás-egészségügynek különböző feladatai vannak. Az egyik, ami a 

kockázatelemzést illeti, azt jelenti hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos elmegy a 

munkahelyre, megnézi hogy milyen, akár a környezetből, akár a munkafolyamatból adódó 

nehézségek vannak, melyek az egészséget kockáztatják, vagyis egészségkárosodást 

okozhatnak. 
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Mit szól ehhez a munkáltató? 

 

A munkáltatónak van egy feladata: mégpedig a Törvény írja elő – munkavédelmi törvény –, 

hogy a munkáltató köteles a munkavállalójának, a munkához szükséges feltételeket 

biztosítani. Ehhez nem biztos, hogy megvan a szakértelme, ezért szakértőnek jelen esetben itt 

van a foglalkozás-egészségügyi orvos. Mi segítjük a munkáltatót abban, hogy ezeket, vagy 

azokat a kockázatokat hogyan kerüljék el. Van olyan amikor a munkavállaló jön hozzánk, 

úgynevezett munkaköri alkalmassági vizsgálatra. Ez mindenkor a rendelőhöz kötött. Mert 

teljes körű vizsgálatot kell végezni a páciensen akkor, ha lelkiismeretesek vagyunk. Ki tudunk 

szűrni olyan sorsszerű megbetegedéseket, aminek esetleg még nincsenek tünetei. Ezért 

mondom, hogy mi, foglalkozás-egészségügyi szakemberek végezzük a felnőtt lakosság 

körében a legnagyobb prevenciós munkát. Ez népegészségügyi szempontból is egy nagyon 

jelentős szűrésnek minősül. 

 

Jól tudom, hogy önök végeztek egy felmérést? 

 

Igen, és azt tapasztaltuk, hogy az összes krónikus megbetegedésnek a 31 %-át a foglalkozás-

egészségügy szűri ki. Nagy a szerepünk, népegészségügyi szempontból is. 

 

Mindenkinél más-más vizsgálatokat végeznek, vagy egy általánosat? Vagy mindegy, hogy 

valaki könyvtáros, vagy fizikai munkát végző gyári munkás? 

 

Nem, nyilván egy fizikai munkát végzőnek a vizsgálata más területre is kiterjed. Nekem 

rendelet szabályozza, hogy milyen vizsgálatok szükségesek egyes munkakörökhöz, de senki 

nem tiltja, hogy egyéb vizsgálatot végeztessek, ha úgy ítélem meg, hogy valamilyen rejtett 

betegsége van. A vércukorvizsgálat nem előírás, de ha magas a vérnyomása, megnézem a 

cukrát is, és ha kell továbbküldöm. Ez nemcsak kötelesség, hanem egy nagy-nagy lehetőség, 

úgy az orvosnak, mint a munkavállalónak. Abban bízom, hogy foglalkozás-egészségügyi 

orvosok megbecsülése a jövőben nőni fog. 

 

B. Tóth Erika 
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3. Kutatás 

 

3.1. A bővített kutatási terv (koncepció) 

 

Bevezetés: Kutatás címe, témaválasztás indoklása, problémafelvetés, társadalmi 

vonatkozások, hipotézis 

 

A foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzete, szerepe és lehetőségei, továbbá 

feladatai és lehetőségei az ergonómiai kockázatoknak kitett munkavállalók esetén és a 

pszichoszociális kockázatok kezelésére a nagykereskedelmi ágazatban foglalkoztatottak 

részére. 

A munkavállalók egészségének megőrzése és fejlesztése alkotmányos jog [Alaptörvény, XX. 

cikk (1)–(2) bekezdés; XVII. cikk (3) bekezdés], amelynek eszköze a munkavédelem 

(munkabiztonság és foglalkozás-egészségügy). A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény (Munkavédelmi törvény) rendelkezik arról, hogy Magyarországon minden szervezett 

munkát végzőnek a munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást biztosítania, 

ezáltal a foglalkozás-egészségügyre jelentős népegészségügyi és nemzetgazdasági szerep 

hárul. Az egységes jogszabályi háttér, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 

erőfeszítései ellenére, a mindennapi gyakorlatban az ellátás minősége eltéréseket mutat, ami 

kihatással lehet a munkavállalók egészségi állapotára, a munkavégzés termelékenységére, a 

vállalatok teljesítményére, így a népegészségügy és a nemzetgazdaság helyzetére. 

Az EU országaiban és így hazánkban is, a munka világában a leggyakrabban előforduló 

megbetegedés a mozgásszervi megbetegedések. Rögtön utána a fokozott pszichés terhelés 

következtében létrejött megbetegedések állnak. Nem meglepő, hogy az ergonómia kérdése 

közös feladat és kihívás az Európai Unióban és így hazánkban is. Az ergonómia célja, hogy az 

ember–gép–környezet rendszer az ember igénye szerint működjék, az ember kényelmét, 

biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa. Ennek megvalósítása azoknak a terhelési 

tényezőknek a kiiktatásával/csökkentésével érhetők el, amelyek a látásromlást, pszichés 

(mentális) megterhelést, fizikai állapotromlást idéznek/idézhetnek elő. Az EU számos ajánlást 

fogalmazott meg ezzel kapcsolatosan, amelyek a magyar jogrendben is fellelhetők. A 

munkavédelmi törvény (Mvt.), a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet, a 25/1998 (XII. 27.) EüM 

rendelet, az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzésről is ezt a célt 

szabályozza. Noha a jogi és szakmai háttér biztosított, mégsem tulajdonítanak minden 
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munkahelyen elég figyelmet ennek a kérdésnek, pedig a munkáltató, a foglalkozás-

egészségügy, munkabiztonság és maga a munkavállaló nagymértékben hozzájárulhatnak az 

ilyen irányú sérülések/betegségek elkerüléséhez, aminek jelentős népegészségügyi 

(morbiditási mutatók csökkenése) és nemzetgazdasági következményei (eltartottból eltartó 

lesz!) vannak. 

Az EU országaiban a munkavállalók kb. 28%-a munkahelyi stressztől szenved, és az EU 

Bizottság adatai alapján a betegállományok 50-60%-a a munkahelyi stressz következménye. 

A nemzetgazdaságra is jelentős hatással van, mert az ennek kezelésére fordított költségek, az 

ILO becslése szerint, a GDP 3%-át, más becslések szerint a GDP 4–4,8%-át teszik ki. A 

munkavégzéssel együtt járó stressz a foglalkozás-egészségügy egyik legnagyobb problémája 

ma az EU-ban és így hazánkban is. Ennek leküzdése érdekében számos EU-s és hazai 

jogszabály született. A munkahelyi stressz EU szintű szabályozását a 89/391/EGK „keret-

irányelv” biztosítja. Magyarországon a munkavédelmi törvény 54. § (1) bekezdése értelmében 

a munkáltató köteles figyelembe venni az ilyen irányú kockázatokat, és köteles intézkedést 

hozni azok csökkentésére/megszüntetésére. A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5-ös és 6-os 

melléklete a fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységeket, illetve a pszichoszociális 

kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók kategóriáját tartalmazza. Bár a jogszabályi 

háttér biztosított, mégsem tulajdonítanak minden munkahelyen elég figyelmet ennek a 

kérdésnek, aminek jelentős népegészségügyi (pszichoszomatikus megbetegedések számának 

növekedése) és nemzetgazdasági következményei vannak. 

 

Célkitűzés: A kutatás célja, előzménye, a választott téma újszerűsége, relevanciája, a 

kutatási téma munkavédelemi és tudományos jelentősége, kapcsolódása a Felhívás 3.1.2.2 

e) pontjához 

 

A vizsgálat indoka, célja 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a gumiipar ágazatban azért kiemelt 

jelentőségű, mert ebben az ágazatban a foglalkoztatottak a speciális kockázatok miatt, 

fokozottan ki vannak téve mind az ergonómiai, mind a pszichoszociális kockázatoknak, 

továbbá a munkabalesetek száma sem elenyésző a nemzetközi irodalmi adatok alapján. Az 

ágazat képviselőivel egyeztetve, jelezték a munkavállalók életkor szerinti megoszlásával 

kapcsolatban, hogy jelentős az idősödő munkavállalók száma, ezért vált indokolttá az ilyen 

irányú kérdőív bevezetése is. Ezzel a felméréssel a jelenlegi állapotfelmérésen túl az a cél, 

hogy az itt kapott eredmények alapján megfogalmazott javaslatainkkal elősegítsük a 
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biztonságosabb munkavégzést, a munkavállalók egészségét veszélyeztető munkakörülmények 

megszüntetését és ezzel együtt a balesetek, a fokozott expozíciós esetek és a foglalkozási 

megbetegedések megelőzését, valamint a munkahelyi egészségfejlesztés lehetőségeivel még 

egy fontos gazdasági és társadalmi célnak is eleget tegyünk, az egészséges munkavállaló, 

mint nemzetgazdasági és népegészségügyi érték biztosítását. 

A gumiiparitermék gyártás munkaegészségügyi és munkabiztonsági vonatkozásai 

A munkavégzés tartalma: különböző vegyipari eljárásokkal, módszerekkel gumi és 

gumikeverékek gyúrását és keverését (hengerelését, sajtolását, vulkanizálását), természetes és 

mesterséges gumiból különféle alkatrészek és termékek, többek között, öntött lábbelik, 

háztartási cikkek, szigetelőanyagok, ipari szerelvények és gumiabroncsok (futózását) 

előállítását végző gépeket kezel, és a működésüket felügyeli. Fontos a monotónia tűrése, a 

pontosság, a figyelem-összpontosítás, a felelősségérzet, az információkezelés képessége. A 

foglalkozás jellege: ülő és álló, alkalmanként kényszertesthelyzetben, épületen belül és kívül 

végzett szellemi és közepesen nehéz fizikai munka, így ezek figyelembevételével történtek 

meg a kérdőívek összeállítása. 

A foglalkozás egészségre gyakorolt hatása 

A baleseti egészségkárosodás (esés, sérülések, égés, áramütés, közlekedés) veszélye mellett, a 

zaj, porok és kémiai anyagok egészségkárosító hatása egyaránt jelen van. Több vegyipari 

ágazati tevékenység és alkalmazott kémiai anyag daganatok, kardiovaszkuláris, légúti, 

idegrendszeri, immun, vese, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegedések kialakulásának 

kockázatát fokozza. A gumigyártás IARC 1 (IARC Monográfia 100. kötet) rákkeltő 

kategóriába sorolt tevékenység. Az éjszakai műszak (IARC 2A) daganatok és 

kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázatát fokozza. A képernyős munkavégzés 

okozta szemet, a váz- és izomrendszert érintő terhelések, az adekvát fizikai aktivitás hiánya 

esetén a kardiovaszkuláris és daganatos betegségek, elhízás, metabolikus szindróma, 

cukorbetegség kialakulásának kockázata fokozódik, akárcsak az ergonómiai, pszichés és 

pszichoszociális egészséget érintő kockázatok. A gumiiparban nagyobb a gége, nyelőcső, 

gyomor, máj, hasnyálmirigy, prosztata, vese, agy, pajzsmirigy daganatok, a limfóma, 

melanóma és a mieloma multiplex előfordulásának kockázata. Újabban gumigyártás során 7 

esetben fordult elő hirtelen szívhalál. 
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Munka és időterv: Kutatás megvalósításának tervezett módja – feladatok, kutatási 

módszerek, ütemezés negyedéves bontásban 

- A kutatás lebonyolításához szükséges adatgyűjtéshez papíralapú kérdőíves lekérdezés 

történt, amelyhez a következő kérdőíveket használjuk: 

- A foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános felmérésre 4 db 

(munkáltató, munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság) kérdőívet 

állítottunk össze, ezáltal biztosítva, hogy a munka világában érintettek jellemezzék 

ezzel kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket.  

- A gumiipar csaknem minden munkavállalója kitett a fokozott pszichés terhelésnek, 

így, ahogy a Mvt. is feladatává teszi a munkáltatónak ezen kockázatok felmérését és 

elemzését, a foglalkozás-egészségügyi szakorvos bevonásával kérdőívek segítségével 

felmérjük és elemezzük a munkavállalók és munkáltatók ilyen irányú megterhelését, 

illetve igénybevételét. 

- Idősödő munkavállalók helyzetének felmérésére szintén 4 db kérdőívet állítottunk 

össze (munkáltató, gumiipar munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, 

munkabiztonság). 

- Az ergonómiai kockázatok felmérésére szolgáló kérdőíveket (6 db) olyan módon 

állítottuk össze, hogy azok teljes egészében lefedjék az egyes munkakörök ergonómiai 

kockázatokból adódó leterheléseit és minden szereplőre kiterjedjenek (munkáltató 1, 

munkavállaló 4, foglalkozás-egészségügy 1, munkabiztonság 1). 

 

Így a gumiipari ágazatban a munka világának összes szereplőjére, a munkáltatókra, 

munkavállalókra, foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra és a munkabiztonsági 

szakemberekre külön-külön az egyedi sajátosságok figyelembevételével végezzük a kérdőíves 

felméréseket. Kitérünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzetének 

felmérésére a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat a 

sajátosságokat (ergonómiai és pszichoszociális kockázatok), amelyek a munkavégzésből, 

illetve a munkakörnyezetből adódhatnak. 

A kutatás módszertani eszközei közül a keresztmetszeti vizsgálati módszert alkalmaztuk. A 

kérdőívek kezelhetőségének megkönnyítéséhez úgy állítottuk össze a kérdőíveket, hogy az az 

egyes munkaterületek konkrét kockázatait felöleljék, így az ergonómiai kérdőívek több 

területre speciális szempontok szerint készültek el, ezzel kikerültük az ismétléseket és adott 

területre fókuszáltunk. Az ülőmunka több területére (irodai, műszaki és járművezetés) és az 

állómunkára vonatkozóan, azok sajátosságait figyelembe vettük. 
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A kérdőívek összeállításánál törekedtünk a közérthetőségre, egyszerűségre, tömörségre, a 

statisztikailag jobb feldolgozhatóság és összehasonlíthatóság miatt előnyben részesítve a 

feleletválasztást a kifejtő típussal szemben.  

 

A kutatásban alkalmazott mintavételi eljárás bemutatása 

Mint fent említettük, a kutatás során a keresztmetszeti vizsgálati módszert alkalmaztuk, ezért 

a kérdőíves felmérés által megcélzott munkakörök kiválasztásánál, többszöri szakmai 

megbeszélésen, munkamegbeszéléseken egyeztetve, messzemenően figyelembe vettük a 

gumiipar ágazat szakmai és érdekképviselőinek javaslatát, amely munkakörökben dolgozó 

kontingens számok, valamint a munkavégzés és munkakörnyezet egészségkárosító 

kockázatainak való kitettség alapján történt. Ez egyben a kutatási téma újszerűségét is adja, 

mert Magyarországon még ilyen szélességben – a munkáltatók, a munkavállalók, a 

foglalkozás-egészségügy, a munkabiztonság és érdekképviseletek bevonásával – és ilyen 

mélységben (kompetenciák, eszközök, minőség) az adott helyzet feltárása még nem történt 

meg az ágazatban. 

 

Így kerültek kijelölésre a következő munkakörök: 

- alapanyagot, gumiterméket és műanyag terméket gyártó gépek kezelői – munkahelyi 

klíma, emelkedett hőmérséklet, páratartalom, szellőztetés esetleges hiánya, fokozott 

pszichés terhelés. időkényszer, monotonitás, csúszás, elesés, emeléssel kapcsolatos 

hát- és deréksérülések, valamint a munkavégzéshez használt gépek (szeletelő, daráló 

stb.) kockázatai egyaránt jelen vannak (ergonómiai kockázat, fokozott pszichés 

terhelés); 

- alapanyag-feldolgozó gépek vezérlői;  

- csúszás, elesés, emeléssel kapcsolatos hát- és deréksérülések, valamint a 

munkavégzéshez használt gépek kockázatai, kémiai biztonsági előírások betartása, 

egyéni védőfelszelések kezelése, fokozott pszichés terhelés. 

 

Ütemezés 

I. negyedév 

- Állapotfelmérés, környezetelemzés, adatgyűjtés: kérdőívek, interjúk, irodalomkutatás. 

Opcionálisan: az idősbarát munkahelyek megléte/hiányának vizsgálata, HSE 

munkával kapcsolatos stresszfelmérő segédeszköz használata, WAI alkalmazása, 

amelyek biztosítják az analízis lehetőségét az adott területekre. 
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- Eredmények összesítése, elemzése – a kutatás adatrögzítésére központi weboldal 

létrehozása. 

- A kutatási területek specifikumának megfelelő teamek tagjainak felkérése, és ezen 

belül feladatok meghatározása, ütemezése.  

- A kutatás feltételek megteremtése, infrastrukturális környezet, támogatói környezet, 

támogatók kiválasztása, a kutatás monitorizálásnak megválasztása.  

- A munkatanácskozások időrendjének rögzítése. 

II. negyedév 

- Kvalitatív és kvantitatív módszerekkel a helyzetelemzés adatainak visszaigazolása, a 

fejlesztési területek kiválasztása, és a teamekkel egyeztetve, azok véglegesítése. 

- Területenkénti fejlesztési ütemezés részletes megtervezése.  

- A szakterületenkénti adatokra támaszkodva egy elsődleges kockázatelemzés és a 

terület előzetes SWOT-analízise.  

- Kutatási jelentések, monitorizálás, a projekt kommunikációs követése. A fejlesztések 

elindítása követése. 

III. negyedév 

- A fejlesztések elsődleges hatáselemzése, a fejlesztési szempontok adaptációja, szükség 

esetén korrekciók, módosítások. 

- Monitorizálás, és más követés, belső és külső minőségbiztosítás. 

- Médiapanel kidolgozása.  

- Támogatói környezet kiszélesítése.  

- Hatékonysági és megtérülési elemzés.  

- A SWOT-analízis és kockázatelemzés korrigálása, adaptálása stratégiai megközelítési 

szempontok feltárása, kidolgozása.  

- Beszámolók, médiakövetés. 

IV. negyedév 

- A tapasztalatok összesítése, elemzése, a bevált megoldások népszerűsítése a partnerek 

körében, médiakampány, az eredmények tudományos rögzítése, tanulmányok 

közzététele. A kutatás eredményeinek hasznosítási és fenntarthatósági terve.  
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Fontosabb feldolgozni kívánt irodalom, egyéb információforrások 

 

- Cseh K. – Felszeghi S. – Kapás Zs.: Munkavédelem, a korszerű munkavédelem 

alapjai, EMEGY, Budapest, 2013. 

- Ungváry Gy. (szerk.): Munkaegészségtan, Medicina Kiadó, Budapest, 2010. 

- Ember I. – Kiss I. – Cseh K.: Népegészségtan, PTE AOK, Pécs, 2013. 

- Grónai É. – Kapás Zs. – Plette R.: Munkaegészségügy, Complex Kiadó, Budapest, 

2009.  

- Grónai É. – Téglássyné Bácsi M.: Foglalkozás-egészségügy (szakápolói jegyzet), 

Egészségügyi Nyilvántartó és Képzési Központ, Budapest, 2015. 

- Pszichoszociális kockázatok, Óbudai Egyetem. Egyetemi jegyzet (előkészületben),  

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

- A Közösségi Charta a Munkavállalók Alapvető Szociális Jogairól (1989),  

- Amszterdami Szerződés (1997),  

- Towards a Europe for All Ages (ENSZ 1999), 

- WHO Alkotmánya,  

- ILO Egyezmények,  

- EU Irányelvek,  

- 161. ILO Egyezmény,  

- 89/391 EGK Keretegyezmény,  

- SANDERS, M. S. – McCORMICK E. J. (1993): Human factors in engineering and 

design.7th ed. McGraw-Hill, Inc. 

 

Várt eredmények, hasznosítás: Várható eredmények, a kutatási eredmények alkalmazási 

lehetőségei, továbbá tervezett hasznosítása 

 

Az eredmények ismeretében: 

- a foglalkozás-egészségügy hatékonyságának, minőségének növelése, a kutatási 

beszámoló elkészítése és terjesztése 

- megfogalmazni azokat a feladatokat, amelyek a munka világának szereplőire 

(munkáltató, munkavállaló, foglalkozás-egészségügy, munkabiztonság) hárulnak és 

feltárni azokat a lehetőségeket, melyek munkájuk hatékonyságát növelhetik. 
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Szükség esetén jogszabályi háttér módosítására tett javaslatok, azoknak a feltételeknek a 

biztosítására, melyek lehetővé teszik: 

- a munkavállalók egészségének megőrzését, fejlesztését, a népegészségügyi mutatók 

jelentős javulását (pl. a szűrések hatékonyságát 10-15%-ról 98-100% -ra lehet emelni 

az aktív lakosság körében, amely több mint 4 000 000 munkavállalót érint, plusz a 

duális képzésben részt vevők számát, a morbiditási mutatók javulása – a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok segítségével a betegségmegelőzési állapotok/betegségek 

korai diagnosztizálása!) közvetve és közvetlenül is befolyásolják a nemzetgazdaság 

mutatóit, 

- a munkavállalók egészségének megőrzését, fejlesztését, a népegészségügyi mutatók 

jelentős javulását (pszichoszomatikus betegségek csökkentése!) hangsúlyosan 

befolyásolják a nemzetgazdaság mutatóit. 
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3.2. A kutatásban részt vevő mintavételi eljárás bemutatása 

 

A mintavételi eljárás a fenti fejezetben kifejtve. 

A kutatást az alábbi táblázatos forma szerint végeztük el: 

 

munkakörök 

összes 

munkavállalói 

kérdőív száma 

Dél-Alföld Észak-Alföld Dél-Dunántúl  
Összes munkáltatói és orvos, 

munkabiztonsági kérdőív száma 

  
ergonómia+ 

általános 

ageing+ 

általános 

ergonómia+ 

általános 

ageing+ 

általános 

ergonómia+ 

általános 

ageing+ 

általános 
 

ergonómia-

általános 

ageing-

általános 

pszicho 

szociális 

nehézvegyipari és 

szervesvegyipari mérnökök 

13,7% 

24 5 3 5 3 5 3  33 33  

vegyésztechnikusok, 

mérnökasszisztensek, 

laboránsok 20% 

30 7 3 7 3 7 3     

vegyipari 

alapanyagfeldolgozó gépek 

vezérlői 26,2% 

45 10 5 10 5 10 5     

vegyipari alapanyagot, 

gumiterméket és műanyag 

terméket gyártó gépek 

kezelői 33,7% 

54 12 6 12 6 12 6     

szakmai irányítók és 

felügyelők, munka- és 

termelésszervezők 6,3% 

9 2 1 2 1 2 1     

összesen munkavállalói 162 36 18 36 18 36 18  33 33 105 

összesen munkáltatói és 

egyéb 
  54  54  54     

mindösszesen 333           

ergonómia 141           

ageing 87           

pszichoszociális 105  35  35  35     

 

A kérdőívek eredményeinek rögzítéséhez és a kiértékeléséhez informatikai rendszer került 

kifejlesztésre. 
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4. Kérdőíves felmérés bemutatása 

 

4.1. Kérdőívek ismertetése 

 

Kérdőívek kitöltése a munkavállalók esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkavállalóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

- minden munkavállaló részére, függetlenül a munkakörétől; 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (irodai) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 4–6., 8. sor alatt szereplő munkavállalói részére; 

2. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak-álló) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 4–8. sor alatt szereplő munkavállalói részére; 

3. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (járművezetés) felmérésére 

- a munkahelyi vezetők tájékoztatása alapján, azon munkavállalók, akik hivatásos 

gépjárművezetők; 

4. Kérdőív a munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (ipari) felmérésére 

- a táblázatban szereplő munkakörök 4–6. sor alatt szereplő munkavállalói részére. 

 

C. Idősödő munkavállalóknak szóló kérdőív 

1. Kérdőív a munkavállalóknak az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

felmérésére 

- minden munkavállaló részére, függetlenül a munkakörétől, aki betöltötte a 45 évet. 

 

Kérdőívek kitöltése a munkáltatók esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkáltatóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

- minden munkáltató részére; 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív munkáltatóknak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden munkáltató részére; 

C) Idősödő munkavállalókról szóló kérdőív 
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1. Kérdőív a munkáltatóknak az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

felmérésére 

- minden munkáltató részére.  

 

Kérdőívek kitöltése a munkabiztonsági szakemberek esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság 

helyzetéről 

- minden munkabiztonsági szakember részére; 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden munkabiztonsági szakember részére; 

C) Idősödő munkavállalókról szóló kérdőív 

1. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek az idősödő munkavállalók életkorából adódó 

kockázatok felmérésére 

- minden munkabiztonsági szakember részére.  

 

Kérdőívek kitöltése a foglalkozás-egészségügyi szakorvos esetében 

A) Általános kérdőív 

1. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről 

- minden foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére; 

B) Ergonómiai kérdőív 

1. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

- minden foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére; 

C) Idősödő munkavállalókról szóló kérdőív 

1. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az idősödő munkavállalók életkorából 

adódó kockázatok felmérésére 

- minden foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére; 

D) Pszichoszociális kérdőív 

1. Pszichoszociális kockázatok felmérése a gumiipar ágazatban 

- az orvos tölteti ki a fokozott pszichés terhelésnek kitett munkavállalókkal (oktatók, 

képernyős munkahelyek, munkahelyi vezetők). 
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4.2. Kérdőív kiértékelések 

 

- A következő négy fejezetben a kérdőívek számozása római számmal folyamatosan 

következnek. A kérdőívek összesítése után a szolgáltatott adatok alapján feltárjuk és 

elemezzük a gumiiparban a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, a munkabiztonsági 

szakemberek, a munkáltató és a munkavállaló által közölteket. A kutatást a négy 

célcsoport visszajelzéseit összegezve, az általános kérdésekben, az ergonómiai 

vonatkozásokban, és egy speciális kockázat az idősödő munkavállalók helyzetének 

feltárásával és a tapasztalatok összegezésével, kielemzésével végezte el. A 

kérdőívtípusok kérdéseire kapott válaszokat kérdésenként összesítettük, és 

kérdésenként, illetve kérdéscsoportonként kielemeztük azokat, külön kitérve az adott 

szektor erősségeire, gyengeségeire, a lehetőségeire és a kockázatokra, fennálló 

veszélyekre. Ahol erre az eredmények alapján lehetőség volt, a kérdőívek tanulságait 

is megfogalmaztuk. Az elemzéseket kérdőívtípusonként, valamint azok összesítésével 

zártuk. 

- A kutatás egyik fő eredményének a pszichoszociális kockázatok feltárásának 

szükségességét fogalmaztuk meg, a kérdőívek talán ezen a területen szolgáltatták a 

legtöbb tanulságot, és maguk a munka világának szereplői is ezekkel kapcsolatosan 

fogalmazták meg a legtöbb észrevételt, megjegyzést.  

 

4.2.1. Általános kérdőívek kiértékelése 

 

I. Kérdőív a foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről a gumiiparban 

 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak feltett kérdéseknek az volt a célja, hogy 

felmérjük a foglalkozás-egészségügyi ellátás, és a benne dolgozók helyzetét, nehézségeit, 

lehetőségeit a gumiipar területén tevékenykedők esetében. Így azt szerettük volna feltárni, 

hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok milyen formában nyújtanak foglalkozás-

egészségügyi ellátást a szervezetek/cégek munkavállalóinak, azaz, melyik szolgáltatási formát 

találják a leghatékonyabbnak ebben az ágazatban?  
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A válaszok közül, mely felölelte a jelenlegi működési lehetőségek minden formáját (vagyis az 

adott cég alkalmazottja a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, vagy a céggel más foglalkozás-

egészségügyi vállalkozáson keresztül alkalmazottként működik közre, vagy a cégével más 

foglalkozás-egészségügyi vállalkozáson keresztül, alvállalkozóként működik közre, vagy a 

céggel saját vállalkozásával, vállalkozóként működik közre, esetleg valamilyen más formáját 

választotta a foglalkozás-egészségügyi ellátásnak), a gumiipar területén szolgáltatást nyújtó 

szakorvosok a leghatékonyabb ellátási formának egyaránt, azaz 100%-ban „a céggel saját 

vállalkozásommal, vállalkozóként működök közre” találták, mint ahogy azt az 1. sz. grafikon 

is mutatja.  

 

  

1. sz. grafikon 

 

A „nyújt-e más szolgáltatást a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson kívül?” kérdésünkkel 

arra kerestük a választ, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvos, a foglalkozás-egészségügyi 

ellátáson kívül más feladatot ellát-e? Egyfelől, a kérdés aktualitását képezte az a felmérés, 

melyet 2008-ban az OSZMK foglalkozás-orvostan országos szakfelügyelő főorvosa valamint 

az OMMF közösen végeztek, arra keresve a választ, hogy van-e különbség a foglalkozás-

egészségügy minőségi ellátásában, ha valaki csak foglalkozás-egészségügyi szakorvosként, 

vagy mellette pl. háziorvosként is dolgozik. Az akkori felmérés arra a következtetésre jutott, 

hogy az ellátás minősége, nem függ az ellátás formájától. Úgy gondoltuk, hogy ezt 10 év 



112 

 

elteltével, ismételten érdemes vizsgálni (erre a későbbiekben visszatérünk), hogy lássuk az 

esetleges változásokat ezen a téren. Másfelől, azért is tettük fel ezt a kérdést, mert fontosnak 

találtuk megvizsgálni a foglalkozás-egészségügyben dolgozók (mint munkavállalók) 

leterheltségét is! A válaszok alapján, csak foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtók 

aránya 50%, míg a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás mellett, háziorvosi szolgáltatást is 

nyújtok aránya ugyancsak 50% (2. sz. grafikon) 

 

   

2. sz. grafikon 

 

Ahhoz, hogy fel tudjuk mérni a szakmai és a praxis fenntartásához szükséges lehetőségeket, 

rákérdeztünk arra is, hogy az egyes foglalkozás-egészségügyi szolgálatok, összesen hány 

munkáltatót látnak el? Érdekes, hogy a megkérdezettek főleg kisvállalkozásokat (10–49 fő) 

látnak el, és ezeknek száma nem haladja meg a 20-at. (3. sz. grafikon) 
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3. sz. grafikon 

 

Az ellátott munkáltatók száma összesen 200 fő körül vannak, ami mind a csak foglalkozás-

egészségügyi ellátást nyújtó szolgálat esetében, mind pedig a foglalkozás-egészségügyi ellátás 

mellett háziorvosi tevékenységet is ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálat mellett alacsony 

számnak tűnik, jóval a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) 

Kormány rendeletben megadott, a szolgálat által ellátható létszám alatt van. Ezt az adatot 

vizsgálva arra kell következtetnünk, hogy a feleletben megadott válasz esetleg nem volt 

őszinte (különösen a csak foglalkozás-egészségügyi szolgálatot nyújtók esetében), vagy 

valamilyen más tevékenységet is folytat az adott szolgálat, tekintettel arra, hogy ilyen létszám 

mellett foglalkozás-egészségügyi szolgálatot fenntartani nem lehetséges, a szükséges 

vizsgálatok, illetve egyéb szaktevékenységek, a szakma szabályai szerint nem végezhetők el 

anyagi fedezet hiányában. A létszámon túl az is meglepő, hogy az összes ellátott 

munkavállalót „C” (4. sz. grafikon), illetve „D” (5. sz. grafikon) foglalkozás-egészségi 

osztályba sorolták be, ami véleményünk szerint a gumiiparban lévő tevékenységeket tekintve 

nem tűnik reálisnak. A munkavállalók foglalkozás-egészségügyi osztályba történő besorolása 

a munkáltatók feladata, de ebbe be kell, hogy vonják a foglalkozás-egészségügyi szakorvost 

is. Előfordulhat, hogy ezt a munkáltató nem tette meg, így a besorolás nem tükrözi azokat a 

kockázatokat, aminek a munkavállaló ki van téve. Másik lehetőség, hogy a besorolás nem 

szakmai, hanem anyagi okok miatt történt így, aminek nemcsak anyagi, hanem szakmai 

következményei is vannak, hiszen a díjak kiszámításakor figyelembe vették azokat a szakmai 

feladatokat, amelyeket az egyes kategóriák szerint el kell végezni és az alapján állapítottuk 
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meg a szükséges összeget. Értelemszerűen, az alacsonyabb összeg nem teszi lehetővé a 

feladatok maradéktalan elvégzését.   

 

  

4. sz. grafikon 

 

  

5. sz. grafikon 
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A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatásra fordított heti óraszámot (ÁNTSZ-engedélyben 

foglaltak szerint megadva) minden szolgáltatónál heti húsz órában határozták meg (6. sz. 

grafikon)         

 

  

6. sz. grafikon 

 

Ebből a heti rendelési idő ugyancsak 20 óra, így joggal merül fel az a kérdés, hogy az 

alkalmassági vizsgálatokon túli, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatra háruló feladatokat, 

mikor és hogyan tudja elvégezni az adott szolgálat? (7. sz. grafikon)    

 

  

7. sz. grafikon 
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A szakmai minimumfeltételeknek megfelelően, a foglalkozás-egészségügyi ellátást 

foglalkozásorvostan/üzemorvostan szakvizsgával rendelkező szakorvosok biztosítják, vagyis 

rendelkeznek mindazon ismeretekkel, melyek szükségesek a gumiiparban dolgozó 

munkavállalók egészségének megóvásához (8. sz. grafikon). 

 

  

8. sz. grafikon 

 

Ami a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokban alkalmazott ápolókat illeti, ugyancsak 

megfelelnek a szakmai minimumfeltételeknek, mert 50%-a üzemi szakápoló, illetve 50%-a 

főiskolát végzett egészségügyi asszisztens (9. sz. grafikon). 

 

  

9. sz. grafikon 
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A megkérdezettek, úgy nyilatkoztak, hogy az alkalmassági vizsgálatokon túl 100%-ban 

vesznek részt a munkáltató(k) felkérésére az alábbi feladatok ellátásában: munkahigiénés 

előzetes vizsgálatban (létesítmény, munkahely, technológia), soron kívüli ellenőrzésekben 

(munkahely, egyéni védőeszköz, technológia), munkabaleset vagy foglalkozási betegség, 

foglalkozással összefüggő megbetegedések miatt kockázatértékelésben, az egyénivédőeszköz-

juttatás belső rendjének meghatározásában, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjének 

írásos szabályozásában (10. sz. grafikon).   

 

  

10. sz. grafikon 

 

Ez alátámasztani látszik azt a feltevésünket, hogy ezeket a feladatokat a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat vagy a rendelési idő terhére tudja elvégezni (lerövidítve a rendelési 

időt), vagy a 20 órai munkaidőn túl, pluszterhelésként tudja ellátni ezt a feladatot. 

A 33/1998. NM rendelet kimondja, hogy a rendelőnek a munkahelyen belül, vagy külső 

területen annak közelében kell elhelyezkednie (max. 50 km-es körzetben), vagyis a 

cég/szervezet székhelyén, a cég/szervezet telephelyén/telephelyein. Sajnos, csak a 

megkérdezettek 50%-a válaszolt erre a kérdésre, ahonnan az derült ki, hogy a rendelők külső 

területen helyezkednek el (11. sz. grafikon), vagyis az adott munkahely településén kívül (12. 

sz. grafikon), de a távolság a rendelőtől nem több mint 50 km. Ezt a megkérdezettek 11–30 

km között jelölték meg (13. sz. grafikon), azaz az előírtaknak megfelelő feltételek mellett 

működnek a rendelők.  
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11. sz. grafikon 

 

  

12. sz. grafikon 
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13. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi szakmai feladatoknak fontos részét képezik a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok, melyeknél az arány 2017-ben (%-ban kifejezve) a gumiiparban az 

alábbiak szerint alakult: az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat az összmunkaköri 

alkalmassági vizsgálatok 20%-át teszi ki (14. sz. grafikon). 

 

  

14. sz. grafikon 

 

 Az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok az összmunkaköri alkalmassági 

vizsgálatok 78%-át teszi ki (15. sz. grafikon)      
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15. sz. grafikon 

 

 A soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatok az összmunkaköri alkalmassági 

vizsgálatok 2%-át teszi ki (16. sz. grafikon)  

 

 

16. sz. grafikon 

       

 Záró munkaköri alkalmassági vizsgálatokat nem végeztek. Ennek oka lehet egyfelől, hogy 

nem számolt le a munkahelyéről olyan munkavállaló, akinek a munkaköréhez kapcsolódó 
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egészségkárosító kockázatok kötelezővé tették volna ennek elvégzését, másfelől arra is 

utalhat, hogy a munkavállalók megtartása, a stabilitás a gumiiparban fontos a 

munkáltatóknak.              

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok az elmúlt évben nem jelentettek foglalkozási 

megbetegedést, vagy annak gyanúját (17. sz. grafikon). 

 

  

17. sz. grafikon 

 

A válaszok alapján úgy tűnik, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak csupán 50%-

a vesz részt a munkahelyei balesetek kivizsgálásában. Ennek oka az lehet, hogy a többi 

esetben vagy nem értesítik a foglalkozás-egészségügyi szakorvost a baleset bekövetkezéséről, 

vagy csupán „adminisztratív” tevékenységként kezelik azt (18. sz. grafikon). 
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18. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek típusát tekintve, az összes eset csúszás/esés következményeként jött 

létre (19. sz. grafikon). 

 

 

19. sz. grafikon 

 

A munkahelyi balesetek okait vizsgálva (hiányos munkafeltételek, fáradtság, éjszakai műszak, 

stb.), a balesetek bekövetkezésének fő okozója a figyelmetlenség, ami természetesen lehet a 

fáradtság következménye is, noha ezt okként egyik esetben sem jelölték be (20. sz. grafikon). 
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20. sz. grafikon 

 

Azon munkavállalók aránya, akiknek eddig nem ismert, vagy eltitkolt betegségére az 

alkalmassági vizsgálat során derült fény 10%. (21. sz. grafikon) 

 

 

21. sz. grafikon 

 

Bár ez az arány is jelentős, mégis úgy tűnik, hogy a gumiiparban kevesebb, mint a 2008-ban 

történt általános országos felméréskor az OSZMK foglalkozás-orvostan országos 

szakfelügyelő főorvosa, valamint az OMMF szakemberei által talált 21,8–31% közötti ráta. 

Ennek ellenére, jól mutatja a foglalkozás-egészségügynek azt az erejét, amelyet nem csak 

foglalkozás-egészségügy területén, hanem népegészségügyi szempontból is képvisel.  
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A munkakörhöz kötött védőoltások száma összesen 2 (22. sz. grafikon), ami az összes 

vizsgálat 0,66%-át jelenti.    

 

 

22. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügy közreműködői feladatait a 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 4. § 

(2) bekezdése szabályozza, amelyek közül az egyik feladatot a munkahelyi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos tevékenység képezi. Ezt a feladatot a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat a munkáltató kérésére végzi, vagyis szakértőként működik közre a 

szakorvos. Ez kiterjed a munkahelyi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésére, arra a 

tanácsadásra, amely a munkahelyi elsősegélynyújtásnak a tárgyi, személyi feltételek 

biztosításához szükségesek, valamint a sürgős orvosi ellátás megszervezésében való 

közreműködést is felöleli. A kérdésekre adott válaszok alapján a gumiiparban a munkahelyi 

elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében minden foglalkozás-egészségügyi szolgálat részt 

vesz (100%), a munkahelyi elsősegélynyújtásnak a tárgyi, személyi feltételek biztosításához 

szükséges tanácsadásban a közreműködők 50%-a vesz részt, míg a sürgős orvosi ellátás 

megszervezésében ugyancsak 50%-os a közreműködés (23. sz. grafikon). 
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23. sz. grafikon 

 

Fontos volt felmérni a foglalkozás-egészségügyi alapellátásban dolgozó foglalkozás-

egészségügyi szakorvosok tevékenységének hatékonyságát, szakmai kompetenciákban való 

jártasságukat. Ennek egyik mérési lehetősége a másodfokú vizsgálatra küldött munkavállalók 

aránya, ami a szakmai ismereteken túl a terület ismeretét, a jártasságot is mutatja. Úgy tűnik, 

ebben a foglalkozás-egészségügy erősségét láthatjuk, hiszen az összes munkaköri 

alkalmassági vizsgálatokat figyelembe véve (lásd 14., 15., 16. sz. grafikonok), egyetlen főnél 

volt szükség a másodfok döntésére, aki alkalmas minősítést kapott, ami az összes munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok 0,33%-át jelenti (24. sz. grafikon).    

 

  

24. sz. grafikon 
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A felmérések alapján arra következtethetünk, hogy a gumiiparban, a legkevesebb figyelmet a 

foglalkozás-egészségügy feladatai közül a primer prevenciót szolgáló munkahelyi 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos teendők kapnak. Arra a kérdésre, hogy készít-e évente 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát, 100%-ban azt válaszolták, hogy nem (25. sz. 

grafikon).  

 

 

25. sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés egyik alapvető feladata az egészséges életmóddal 

kapcsolatos oktatás, valamint az, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakemberei 

rendszeresen tartsanak az életmóddal összefüggő előadásokat, és szervezzenek ezzel 

kapcsolatos programokat. Sajnos, itt is 100%-ban nemleges választ kaptunk (26. sz. 

grafikon), ami azt jelenti, hogy a foglalkozás-egészségügy egyik jelentős prevenciós erejét a 

gumiipart ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálat nem használja ki.  
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26. sz. grafikon 

 

Így természetesen a résztvevők száma sem az életmóddal összefüggő előadásokon, sem az 

egészségfejlesztő programokban nem került megválaszolásra, lévén ilyen előadásokra és 

programokra nem került sor. 

Ezt a hiányosságát a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak a gumiiparban maguk a 

szolgálatok is észlelik, hiszen a „Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő” rovatba bejegyzésre 

került, hogy „Több energiát fordítani a megelőzésre, életmódformálásra, egészségtudatos 

magatartásra”. 

 

Összegezve a gumiiparban működő foglalkozás-egészségügyi szolgálatok jelenlegi helyzetét, 

a felmérések alapján megállapítható, hogy a foglalkozás-egészségügy nagy erőssége a primer 

és szekunder prevenció az aktív lakosság körében. Ez részben az egészségkárosító kockázatok 

feltárására, a megszüntetésére/csökkentésére hozott intézkedések (kockázatelemzés, 

kockázatkezelés) , a védőoltások alkalmazása, a holisztikus szemlélet, mely az egyén, a 

munka, a környezet összefüggésében vizsgálja a munkavállalók megterhelését, igénybevételét 

jelentősen csökkentve vagy megszüntetve az egészségkárosító kockázatokat, illetve a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok során, nemcsak a foglalkozási megbetegedések vagy 

fokozott expozíciók, hanem a sorsszerű megbetegedések korai kiszűrésére is alkalmas 

(szekunder prevenció), azaz, az egészséges populáció szűrővizsgálata népegészségügyi 

szempontból is jelentős, mivel azon munkavállalók aránya, akiknek eddig nem ismert, vagy 

eltitkolt betegségére az alkalmassági vizsgálat során derült fény, 10%. Ezen túl a foglalkozás-

egészségügyben felhalmozódott, az aktív lakosságra vonatkozó egészségi adatok (vizsgálati 
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eredmények), olyan, az egészségügy más területén fel nem lelhető mutatók, melyek 

népegészségügyi szempontból rendkívül értékesek! Erőssége a foglalkozás-egészségügynek az 

a magas szintű multidiszciplináris szakmai képzés és tudás, amivel mind az orvosok, mind a 

szakasszisztensek a gumiipar területét ellátó foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál 

rendelkeznek, és a munkavállalók és munkáltatók érdekeit egyaránt szolgálják. Ezt bizonyítja 

a végzettségükön túl, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatok esetén, csupán egyetlen 

esetben volt szükség az alkalmasság másodfokú elbírálására (24. sz. grafikon), valamint, 

hogy sem foglalkozási megbetegedés, sem fokozott expozíciós eset nem fordult elő, ami a 

preventív tevékenység, illetve a szakmai közreműködői tevékenység hatékonyságát jelzi.  

A gyengeségek között említjük a munkahelyi balesetek számát, ahol egyaránt a 

figyelmetlenséget jelölték meg, mint kiváltó tényezőt, így felmerül a kérdés, hogy bár nem 

jelölték be, ennek bizonyos hányada nem adódhat-e a munkavállaló fáradtságából? Ez, úgy 

gondoljuk, hogy megérdemelne egy részletesebb elemzést, így a gyengeséget az okok 

megszüntetésével erősséggé lehetne alakítani, csökkentve a munkahelyi balesetek számát, 

valamint javítva a termelékenységet. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok legjelentősebb 

gyengeségének, amely egyben erősségé is alakítható, a munkahelyi egészségfejlesztés hiánya. 

A munkahely manapság nem kizárólag gazdasági egységet jelent, hanem egy felelős 

társadalmi intézményt is. A profitmaximalizáláson kívül egy cég céljai közt szükségszerűen 

meg kell jelennie az egészségfejlesztésnek, mely a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak 

nemcsak egy kihívás, hanem egyben lehetőség is. A munkahelyen olyan ismereteket, 

módszereket és késztetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és 

életmódot segítik megvalósítani. Ez a munkahelyi egészségfejlesztésnél az oktatásban, 

valamint azokban az egészségfejlesztő programokban valósulhat meg, amelyek 

szemléletváltást hoznak a munkavállaló egészséghez való viszonyulásában. A munkahelyi 

egészségfejlesztés a munkavállalóra irányul, de előnyei szerteágazóak: csökkennek a 

betegséghez kapcsolódó kiadások, nő a vállalat termelékenysége. Tehát, nem karitatív 

aktivitásként kell erre tekinteni, hanem egy egyértelműen kifizetődő tevékenységként, 

melynek hasznából egyaránt részesül a munkáltató, a munkavállaló és végső soron a 

társadalom is, ami még inkább kihangsúlyozza azt a lehetőséget és felelősséget, amely a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatra ezen a téren hárul. A haszon a munkáltatónál 

megnyilvánul a betegállományi statisztika javulásában, rugalmasabbá válik a vállalkozás, és 

az egészséges, képzett és motivált munkaerővel növekszik az innovációs készség és a 

termelékenység is, nem utolsósorban javítja a vállalatok képét az ügyfelek körében és a 

munkaerőpiacon egyaránt. A munkavállalóknál a csökkenő terhelés következtésben ritkábbak 
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az egészségre vonatkozó panaszok, vagy egészségkárosodásra vonatkozó tünetek, így nő a 

munkavállaló aktív életkora. A munkahelyi egészségfejlesztéssel kiteljesedő egészségtudat 

hat a munkavállaló családi, baráti és lakókörnyezetére is. Természetesen, ez kihat a 

társadalomra is, mert így csökkenek az egészségügyi és rehabilitációs költségek, az aktív 

életkor meghosszabbodásával nő a munkában eltöltött évek száma (eltartottból eltartó lesz!), 

aminek jelentős nemzetgazdasági haszna is van, nem utolsósorban, a megelőzés költségei 

nagyságrenddel olcsóbbak, mint a gyógyítás költségei, így jelentős mértékben csökkenhetnek 

az egészségügyre fordított kiadások. A lehetőségek között fontos lenne, hogy a foglalkozás-

egészségügy mellé rendeljék a népegészségi szűrőprogramokat, melyeknek egy részét ma is 

ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, 

de ezek az adatok, mint említettük, nem kerülnek felhasználásra, pedig a jelenlegi 

népegészségügyi szűrések hatékonyságát 10-15%-ról közel 100%-ra emelhetné az aktív 

lakosság körében. A betegségek korai diagnosztizálása pedig amellett, hogy anyagi 

megtakarítást jelent, jelentősen növeli a gyógyulási esélyt, ami egyben az aktív évek 

meghosszabbítását jelenti. A felmérések alapján foglalkozás-egészségügyi szolgálatok 

működésénél a lehetséges veszélyek között a gumiipar területén meg kell említeni azt, hogy a 

munkáltató nem minden esetben veszi igénybe a foglalkozás-egészségügyi orvos szakértői 

tevékenységét, így a munkahelyi egészségfejlesztési stratégiájának elkészítésénél sem. Bár az 

Európai Bizottság 2004-ben hozott direktívája megfogalmazta, hogy az éves jelentésükben az 

európai vállalatok térjenek ki a szociális és a környezeti hatásokra, ez a gumiiparban nem 

valósul meg. Nemcsak a direktíva be nem tartása számít ebben a helyzetben, hanem egy 

egységes egészségügyi stratégia hiánya, mely megnehezíti a szakmai standardok betartását, 

ilyen módon közvetve kiszolgáltatottá téve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a 

feladatainak teljesítésében. Ezért ezen a területen, bár a Munkavédelmi törvény előírja, hogy a 

munkáltató csak finanszírozója a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak, de szakmai 

kérdésben utasítást nem adhat, mégis úgy tűnik, hogy bizonyos függőségek megszüntetése 

szükséges lehet a foglalkozás-egészségügyi szakorvos szakmai és anyagi függetlenségét 

biztosításához.  

A felmérések alapján, egyértelmű, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgálat a nehézségek és 

hiányosságok ellenére megfelel annak a fő célnak, ami a foglalkozás-egészségügy sajátja, 

vagyis az aktív lakosság egészségének megőrzése és fejlesztése, vagyis a megterhelés 

ismerete mellett meghatározni a lehetséges igénybevételt, megállapítani (mérni) az egyén arra 

való alkalmasságát, hogy tudja-e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése 

nélkül. Mivel életünk legnagyobb részét (az alvást kivéve) a munkahelyen töltjük, fontos, 
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hogy a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonsági szakemberek segítsék a munkáltatót a 

megfelelő munkafeltételek biztosításában, a munkavállalók egészségének megőrzésében, 

fejlesztésében, tekintettel arra, hogy a munkahelyi környezet minősége és közvetlen/közvetett 

hatásai alapvetően meghatározzák és befolyásolják az egészségüket és jól-létüket. 

 

II. Kérdőív a munkabiztonsági szakembereknek a foglalkozás-egészségügy és 

munkabiztonság helyzetéről 

 

A munkahelyi egészség és biztonság vizsgálata a gumiipar ágazatban azért kiemelt 

jelentőségű, mert ebben az ágazatban a foglalkoztatottak a speciális kockázatok miatt 

fokozottan ki vannak téve mind az ergonómiai, mind a pszichoszociális kockázatoknak, 

továbbá a munkabalesetek száma sem elenyésző a nemzetközi irodalmi adatok alapján. A 

foglalkozás jellege: ülő és álló, alkalmanként kényszertesthelyzetben, épületen belül és kívül 

végzett szellemi és közepesen nehéz fizikai munka, így a munkavállalók egészségének 

megőrzésében/fejlesztésében a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok mellett rendkívül fontos 

szerepe van a munkabiztonsági szakembereknek, mert ennek a két területnek az 

együttműködése a prevenció területén szinergikus hatású.  

Akárcsak a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok esetében, a munkabiztonsági 

szakembereknél is a feltett kérdéseknek az volt a célja, hogy felmérjük a munkabiztonsági 

ellátást és a benne dolgozók helyzetét, nehézségeit, lehetőségeit a gumiiparban 

tevékenykedők esetében. 

Arra kérdésre, hogy a munkabiztonsági szakemberek milyen formában nyújtanak 

munkabiztonsági ellátást a szervezetek/cégeknek, azaz, melyik szolgáltatási formát találják a 

leghatékonyabbnak ebben az ágazatban, a foglalkozás-egészségügytől eltérően, ahol „a 

céggel saját vállalkozásommal, vállalkozóként működök közre” válasz volt egyöntetű, itt 

100%-ban azt válaszolták, hogy az „adott cég alkalmazottjaként” látják el a feladataikat (27. 

sz. grafikon), vagyis közvetlenül a munkáltató alkalmazza őket. Ez annak is tulajdonítható, 

hogy a munkabiztonsági szakemberek foglalkoztatásáról a munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 

2. sz. melléklet 3. pontjának I/e) és II/e) alpontja rendelkezik. A végrehajtási rendelet 

tartalmazza azt is, hogy a munkáltatók besorolása, valamint a munkavállalók létszáma alapján 

hány felsőfokú és hány középfokú munkabiztonsági szakembert kell foglalkoztatnia. A 

gumiipart az I. veszélyességi osztályba sorolták. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon 

belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók – beleértve a munkaerő-kölcsönzés keretében 
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átengedett munkavállalókat is – állományi létszáma alapján is kell csoportosítani, ami a 

kérdőíves felmérések alapján a „c” (50–500 munkavállaló között) kategóriába kell sorolni, 

ami azt jelenti, hogy az „I/c” egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakembert kell 

foglalkoztatnia napi négy órában. 

 

  

27. sz. grafikon 

 

Az ellátott munkáltatók számát tekintve a munkabiztonsági szakemberek 100%-ban közepes 

vállalkozásokat (50–249 fő) látnak el (28. sz. grafikon).    

 

 

28. sz. grafikon 
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A kérdőívek elemzése alapján, az ellátott munkáltatók tevékenységük alapján a I. 

veszélyességi osztályba sorolták be 33,33%-ban, míg a besorolás a II. veszélyességi osztályba 

történt 66,67%-ban (29. sz. grafikon), bár a rendeletben, a TEÁOR-besorolás alapján, az I. 

veszélyességi osztályba történt a besorolása a gumiiparnak.  

  

  

29. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy a munkáltatók a munkavédelmi törvény végrehajtási rendeletének 2. 

számú melléklete alapján előírt óraszámban és szakképesítéssel foglalkoztatják-e a 

munkabiztonsági szakembereket, az esetek 33,33%-ban kaptuk azt a választ, hogy „pont az 

előírásnak megfelelően” foglalkoztatják, míg 66,67%-ban úgy vélekedtek, hogy több 

óraszámban foglalkoztatják az előírtnál (30. sz. grafikon). Ezt magyarázná az a besorolási 

eltérés, ami az ellátott munkáltatók tevékenységük alapján történt, és csaknem 67%-ban nem 

a rendeletben meghatározottak szerint alkalmazták azt, így a munkabiztonsági szakemberek 

az I-es veszélyességi osztályba történt besorolás alapján az „I/c”-ben előírtak alapján egy fő 

középfokú munkavédelmi szakképesítésű szakembert kell foglalkoztatnia napi négy órában, 

míg „II/c” besorolásnál, ugyanez csupán napi két órában kell megtörténjen, ami valószínűleg 

nem elég a munka elvégzésére. Rákérdeztünk arra is, hogy rendelkeznek-e az előírásnak 

megfelelő képesítéssel, amire sajnos nem kaptunk választ a kérdőíveket kitöltőktől.  
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30. sz. grafikon 

 

Arra is rákérdeztünk, hogy az általuk ellátott munkáltatók összesen hány munkavállalót 

érintenek, amire sajnos szintén nem kaptunk választ.    

A munkáltató(k) felkérésére a munkabiztonsági szakemberek az esetek 100%-ában vesznek 

részt a munkavédelmi előzetes/időszakos vizsgálatában (létesítmény, munkahely, 

technológia), ugyancsak 100%-ban vesznek részt a soron kívüli ellenőrzésekben (munkahely, 

egyéni védőeszköz, technológia), a munkabaleset, vagy foglalkozási betegség, foglalkozással 

összefüggő megbetegedések miatti vizsgálatokban 33,33%-ban vesznek részt, míg a 

kockázatértékelésben ugyancsak 100%-ban vesznek részt (31. sz. grafikon).  

 

 

31. sz. grafikon 
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A fenti feladatokat a munkáltatóval, illetve foglalkozás-egészségügyi szakorvossal a közösen 

végzik az esetek 100%-ában (32. számú ábra), vagyis érvényesülni tud az a szinergikus hatás, 

mely a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, illetve a munkabiztonsági szakember 

együttműködésével valósul meg a munkahelyi egészségkárosító kockázatok 

csökkentésében/megszüntetésében. 

 

  

32. sz. grafikon 

 

A fenti válaszok alapján, valamint arra kérdésre adott pozitív válasz, hogy a 

kockázatértékelésben kitérnek-e a munkavállalók egészségi állapotára is – 100%-ig igen a 

válasz (33. sz. grafikon) – a munkabiztonság erősségeként értékelhető, mert jelentősen 

hozzájárul a munkavállalók egészségének védelméhez. 
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33. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 54. §-a kimondja, hogy a munkáltatóknak minden munkahelyen általános 

kötelességük, hogy a munka minden fázisában biztosítsák a munkavállalók biztonságát és 

egészségét. A kockázatértékelés elvégzésének célja, hogy lehetővé tegye a munkáltatók 

számára a munkavállalók biztonságának és egészségének védelméhez szükséges intézkedések 

megtételét. A kockázatértékelés felelőssége mindig a munkáltatóé, amihez szakmai 

közreműködőként be kell vonnia a munkabiztonsági szakembert, valamint a foglalkozás-

egészségügyi szakorvost. A hatályos törvényi előírás szerint a munkáltatónak 

kockázatelemzést kell végezni a tevékenység megkezdése előtt, ezt követen minden indokolt 

esetben (technológia, munkaeszköz, tevékenység, munkavégzés módjának megváltozása,) de 

legalább 3 évente, soron kívül akkor kell kockázatelemzést végezni, ha az előbb felsoroltakkal 

összefüggésben munkabaleset, fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés következett be. 

Ettől eltérő gyakorisággal a gumiiparban akkor kell elvégezni a kockázatelemzést, ha 

a munkavállalók rezgésexpozíciónak vannak kitéve, ilyenkor évente kell kockázatelemzést 

elvégezni, illetve a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagokkal exponált munkavállalók 

esetében 2 évente. Természetesen, a fentieknél gyakoribb kockázatelemzés megengedett, de 

annál hosszabb idő nem! A gumiiparban, a kockázatértékelést az esetek 33,33%-ában évente, 

míg 66,67%-ában ezt a tevékenységet háromévente végzik (34. sz. grafikon), azaz 

megfelelnek a rendeletben előírtaknak.  
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34. sz. grafikon 

 

Úgy tűnik, a munkabiztonság erőssége az a szakmai hitelesség, amit a munkabiztonsági 

szakemberek szakmai hírneve jelent, hiszen a munkáltatók 100%-ban mindig figyelembe 

veszik a szakmai tanácsaikat (35. sz. grafikon).  

 

 

35. sz. grafikon 

 

A 2017. évi NGM-jelentés a munkavédelemről kiemeli, hogy az ágazatban jelentősen 

emelkedett a 3 munkanapot meghaladó munkaképtelenséggel járó munkabalesetek száma, az 

előző évi 720szal szemben 735 munkabalesetet vettek nyilvántartásba 2017. évben, a súlyos 

munkabalesetek száma 2-ről 4-re növekedett, valamint a korábbi 1 helyett 2 munkavállaló 
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szenvedett halálos kimenetelű munkabalesetet. Az ellentmondás valószínű abból adódik, hogy 

a felmérésünk a gumiipar iparigumitermék-készítő területéről szól, hiszen a kérdőívek alapján 

a munkabalesetek gyakoriságát tekintve, eltérő eredményt kaptunk, azaz, hogy a munkahelyi 

balesetek nem túl gyakoriak (körülbelül 2 havonta) a megkérdezettek 33,33%-a jelentette ki, 

míg a 66,67% azt jelölte be, hogy ritkák (kb. évente egy) a munkahelyi balesetek (36. sz. 

grafikon), ami azt jelenti, hogy bár egyetlen baleset is sok, de a megelőző tevékenység 

hatékonyan működik.     

 

 

36. sz. grafikon 

 

A fokozott expozíciók (eset/év) száma a kérdőívek alapján alacsonynak mondható, amit az 

adott területen csupán 1 főnél észleltek (37. sz. grafikon) 

       

 

37. sz. grafikon 
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A foglalkozási megbetegedések (eset/év) száma is 1fő volt (38. szánú grafikon), akárcsak a 

fokozott expozíció esetében. Sajnos a megjegyzés rovatban nem fejtették ki ennek okát, így 

azok az egészségkárosító kockázatok sem ismertek, amelyek a foglalkozási megbetegedést 

kiváltották. 

  

38. sz. grafikon 

 

A primer prevenciós munka hatékonyságát mértük fel azzal a kérdéssel is, hogy a 

munkabiztonsági szakember által képviselt munkáltató(k)nál az elmúlt 5 évben volt-e súlyos 

munkabaleset. Az esetek 66,67%-ában nem, míg 33,33%-ában igen választ kaptunk (39. sz. 

grafikon). Ez öt évre vetítve, hatékony prevenciónak tekinthető.  

 

  

39. sz. grafikon 
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De az a tény. hogy ebből egy halálos kimenetelű baleset volt (40. és 41. sz. grafikon), 

mégiscsak aggodalomra ad okot. Noha a balesetek esetében mindenütt azt tüntették fel 

okként, hogy a munkavállaló figyelmetlenségéből következett be, mégis jogos a kérdés, hogy 

ez a figyelmetlenség nem fáradtságból adódott-e, amit esetleg túlmunka, monotonitás, 

időkényszer stb. válthatott ki, és ha ilyen irányú vizsgálat történt, akkor milyen intézkedéseket 

hoztak a hasonló esetek megelőzésére? 

 

  

40. sz. grafikon 

 

  

41. sz. grafikon 

 

Az Ön által képviselt munkáltató(k) az elmúlt 5 évben kaptak-e munkavédelmi bírságot, tettük 

fel a kérdést. A válaszadók 100%-ban nemmel válaszoltak (42. sz. grafikon).  
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42. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő rovatba, nem került be semmilyen megjegyzés, 

észrevétel, így a szakma javaslataira nem tudunk reagálni, támaszkodni. Elemezve a 

válaszokat, a munkabiztonság erősségének tekinthető, hogy a primer prevenciót hatékonyan 

képviseli, egyfelől a foglalkozás-egészségüggyel történő együttműködéssel, mert ezáltal 

megvalósul mind a technika, technológia, mind pedig a humán kockázatból adódó 

egészségkárosító kockázatoknak a csökkentése/megszüntetése. Ugyancsak a munkabiztonság 

erőssége az a szakmai felkészültség és hitelesség, amivel a primer prevenciós feladatait 

ellátta/ellátja és a munkáltatóval és a foglalkozás-egészségüggyel együtt hatékonyan 

tevékenykedik a munkavállalók egészségének megőrzésében. A gyengeségek között említhető 

a munkabiztonsági szakemberek munkáltatóktól való függősége. Bár a munkavédelmi törvény 

előírja, hogy a munkáltató csupán finanszírozója a munkavédelemnek, szakmai utasítást nem 

adhat, a halálos munkabaleset mégis arra utal, hogy valószínűleg hogy az iparágban 

használatos gépek (pl. a szembe forgó hengerpárok közé nyúlás, illetve a veszélyes 

gépszerkezetek védőburkolatainak, vészleállítóinak hiányossága, vagy nem megfelelő 

kialakítása, a keverőberendezésekbe üzemelés közbeni benyúlás lehetősége stb.) szabálytalan 

működtetése fennállhat, azért is, mert bár a kockázatelemzés során ezt észlelheti a szakember, 

a munkáltató, nem minden esetben történik meg ezeknek az egészségkárosító kockázatoknak 

a megszüntetése. Feltehetően, ennek az is lehet az oka, hogy a karbantartás valószínű csak az 
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üzemképességre szorítkozik, a biztonsági szempontok sok esetben, háttérbe szorulnak, így 

nem minden esetben tud megvalósulni az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és 

szervezési feltételrendszere. Ez a gyengeség egyben egy lehetőség is mivel bármilyen 

munkahelyi baleset egyben figyelmeztető jelzés a vezetésnek arról, hogy valami rosszul ment. 

Ezért nem elég a biztonságot csak fenttartani, hanem állandóan javítani kell. Ez képezi egy 

vállalat biztonsági kultúráját. Egy jó biztonsági kultúra pozitív hatással van a minőségre, a 

megbízhatóságra, valamint a cég kompetenciájára és termelékenységére. Ennek érdekében, 

fontos a szemléletváltás ezen a területen is, melynek egyik eszköze az oktatás, mely ki kell 

terjedjen a munka világának minden szereplőjére. Valamennyi érintett (munkáltató és 

munkavállaló) rendkívül erős elkötelezettsége, a feladatok rendszerbe foglalása és a 

teljesítések igazolhatósága hozhat és tarthat fenn igazi eredményt. A biztonság nem egy stabil 

érték, nemcsak a fenntartása szükséges, hanem állandóan javítani kell azt. Ezért fontos 

a biztonsági kultúra kialakítása, mely jelzi, hogy milyen biztonságos az aktuálisan alkalmazott 

gyakorlat a munkahelyen. A biztonsági kultúra azokra a módokra utal, amelyekkel a szervezet 

informális tényezői pozitív vagy negatív módon befolyásolhatják a munkahelyi biztonságot és 

egészséget. Így a munkabiztonság célja is megvalósul, azaz a balesetek megelőzése és az 

egészség megőrzése. A biztonsági kultúra jó eszköz arra, hogy a megelőzésre ne csak egy 

baleset bekövetkezte után gondoljunk, hanem az úgynevezett „majdnem balesetek”, illetve a 

balesetek elemzése még a bekövetkezés előtt megtörténjen, így változhat a munkabiztonság 

egy proaktív szemléletű tevékenységgé.  

 

III. Kérdőív a munkáltatóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

 

Az Alaptörvény XX. cikk (1) bekezdése kimondja, hogy „Mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez”, továbbá a XVII. cikk (3) bekezdése szerint „Minden munkavállalónak joga van 

az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez”. Az Mvt. 1. § 

(2) bekezdése először határozza meg a foglalkozás-egészségügyet és kimondja, hogy 

Magyarországon, minden szervezett munkát végzőnek a munkáltató köteles foglalkozás-

egészségügyi szolgáltatást biztosítani.  

A kérdőívek összeállításakor arra kerestük a választ, hogy a munkáltatók mennyire tesznek 

eleget a törvényi előírásoknak, hol éreznek a végrehajtásban nehézségeket, milyen segítséget 

várnának el, illetve milyen lehetőségek és továbbfejlesztési távlatok rejlenek a rendszerben a 

munkavállalók egészségének megőrzésében, fejlesztésében. 
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A gumiiparban a felmérések alapján („A szervezetünk jellege”) a szervezeti működési forma 

20%-a mikrovállalkozás, 20%-a kisvállalkozás, míg 60%-a középvállalkozás formájában 

működik (43. sz. grafikon). A gumiiparnak ebben a szektorában sem nagyvállalat, sem állami 

intézmény nem található.       

 

 

43. sz. grafikon 

 

A szervezet tulajdonosa, fenntartója 100%-ban magyar (44. sz. grafikon). Ez azért is fontos, 

mert a munkavállalóknak plusz pszichés megterhelést jelenthet a globalizált (külföldi 

munkáltató) munkavégzés.   
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44. sz. grafikon 

 

A munkáltató biztosítja a munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi ellátást az esetek 

80%-ban, míg 20%-ban ez az ellátás nem áll a munkavállalók rendelkezésére (45. sz. 

grafikon). 

 

 

45. sz. grafikon 
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A munkáltató az esetek 100%-ában külső vállalkozástól veszi igénybe a foglalkozás-

egészségügyi ellátást (46. sz. grafikon).  

 

 

46. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi rendelő 40%-ban a szervezetük telephelyén/telephelyein, 40%-

ban külső területen helyezkedik el. 20%-ban nem kaptunk választ a feltett kérdésre (47. sz. 

grafikon). A kérdés feltevése arra irányult, hogy képet kapjunk arról, milyen a rendelő 

megközelítési lehetősége a munkavállaló szempontjából, másfelől pedig arra akartunk választ 

kapni, hogy az ellátás mennyire elérhető a munkavégzés ideje alatt. Úgy tűnik, az esetek 40%-

ában az ellátás elérhetősége megfelel annak a szellemiségnek, amelyet a jogalkotók 

elképzeltek és 40%-ban megközelíti azt.  
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47. sz. grafikon 

 

A külső területen lévő rendelő 100%-ban a szervezet településén kívül helyezkednek el (48. sz. 

grafikon).  

 

 

48. sz. grafikon 

 

A munkáltatók, a szervezetük településén kívüli foglalkozás-egészségügyi rendelők 

távolságaként, 50-50%-ban 1–10 km illetve 11–30 km között jelölte meg (49. sz. grafikon). Ez 
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megfelel a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben megfogalmazottaknak, amely szerint a 

rendelőnek 50 km-es távolságon belül kell elhelyezkednie.    

  

 

49. sz. grafikon 

 

Kérdéseinkben kitértünk arra is, hogy a munkáltató a munkavédelem keretében, a 

foglalkozás-egészségügyi szakorvos mellett, foglalkoztat-e valamilyen formában 

munkabiztonsági szakembert? A válaszokból kitűnik, hogy az esetek 100%-ában a 

munkáltatók igénybe veszik a munkabiztonsági szakemberek szolgálatát (50. sz. grafikon).  

     

 

50. sz. grafikon 
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A munkabiztonsági szakemberek szakképesítését tekintve középfokú szakképesítéssel 40%-a, 

felsőfokú szakképesítéssel pedig 60%-a rendelkezik (51. sz. grafikon), ami a rendeletben 

előírtaknak megfelel. 

 

 

51. sz. grafikon 

 

Komplex munkavédelmi kockázatértékeléssel a munkáltatók 80%-a rendelkezik, vagyis az 

estek 20%-ában a munkáltatók ezen a téren nem felelnek meg a jogszabályi elvárásoknak (52. 

sz. grafikon). Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkavédelem ezekben az esetekben esetleges, 

és ezért nem is tud minden esetben megvalósulni az egészséges munkavégzés technikai, 

műszaki és szervezési feltételrendszere. 

 

 

52. sz. grafikon 
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A kockázatértékelésben tevőlegesen vesz részt munkáltatók 50%-a, a munkabiztonsági 

szakemberek 80%-a, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok 80%-a. A 

munkavállalói érdekképviselet vagy más szakember (környezetvédelem, tűzvédelem stb.) a 

kérdőíveket kitöltők véleménye alapján egyáltalán nem vesz részt a kockázatértékelésben (52. 

sz. grafikon).   

  

 

52. sz. grafikon 

 

Fontos részét képezi a kockázatértékelésnek a humán faktor jelenléte, így rákérdeztünk arra, 

hogy a kockázatértékelések kitérnek-e a munkatársak egészségi állapotára is. Az esetek 40% 

-ában válaszolták azt, hogy „Igen, nálunk ez rendben van”, míg 40%-a a válaszadóknak arról 

nyilatkozott, hogy „Nem, még nem foglalkoztunk vele”, és az esetek 20%-ában pedig a „Nem, 

de tervezzük, hogy napirendre vesszük” választ kaptuk (53. sz. grafikon). Ez sajnos, azt 

jelenti, hogy az esetek 60%-ában a kockázatelemzés nem felel meg a szakmai kritériumoknak, 

vagyis az ember mint kockázati tényező nem jelenik meg a kockázatértékelésekben, azaz a 

kockázatértékelés nem éri el a kitűzött célját! 
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53. sz. grafikon 

 

A munkáltatók, egyetlen esetben sem készítettek átfogó megelőzési stratégiához illeszkedő 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát, és az esetek 40%-ában mondták azt, hogy „Nem, 

még nem foglalkoztunk vele”, valamint az esetek 60%-ában tervezik napirendre venni ezt a 

témát (54. sz. grafikon). Ez megerősíti a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonsági 

szakembereknél fellelhető válaszokat, ahol ugyancsak azt válaszolták, hogy nincs munkahelyi 

egészségfejlesztés. Ezzel a primer prevenció nagy lehetőségét veszíti el a munka világa, ez 

mind népegészségügyi, mind nemzetgazdasági következményekkel jár.  

 

 

54. sz. grafikon 
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Természetes következménye a fenti válaszoknak, hogy a megkérdezettek szerint az adott 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa nem tart életmóddal összefüggő előadásokat, 

és nem szervez munkahelyi egészségfejlesztő programokat. A munkáltatók 40%-a szerint még 

nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, 60%-a pedig arról számolt be, hogy ugyan még nincs 

ilyen náluk, de tervezik, hogy napirendre veszik (55. sz. grafikon).  

 

 

55. sz. grafikon 

 

A tervezett munkahelyi egészségfejlesztést a munkáltatók 40%-a támogatná, mely kiterjedne 

mind a programok szervezésére, mind a lehetőségek biztosítására, 60%-a azonban nem is 

tervezi, hogy segítené ilyen programok megszervezését (56. sz. grafikon).  

 



151 

 

 

56. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő (pl. milyen segítséget látna szívesen, mi a 

munkavállalók további egészségfejlesztésének a legfőbb akadálya) rovat kitöltésekor a 

munkáltatok a megfelelő végzettségű szakemberek hiányát, illetve az anyagi lehetőségek 

hiányát jelölik meg, mint a munkavédelem megvalósításához szükséges lehetőségek fő 

akadályát. 

A munkáltató szempontjából a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság erőssége a 

foglalkozás-egészségügy és munkabiztonsági szakemberek szakmai felkészültsége, ami 

biztosíték a munkavállalók egészségének megőrzésére, legyen az egyénileg végzett 

tevékenység (pl. munkaköri alkalmassági vizsgálatok), vagy közreműködői 

szaktevékenységben nyújtott tanácsadás (pl. kockázatelemzés). Ugyancsak erőssége a 

munkavédelmi rendszer szervezettsége, a foglalkozás-egészségügyi ellátás elérhetősége, a 

munkabiztonsági szakemberek rendelkezésre állása. Ellentmondani látszik ennek a 

„Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő” rovatban írt megjegyzés, ahol a munkáltatók a 

megfelelő végzettségű szakemberek hiányát jelzik, noha a kérdőívek alapján úgy tűnik, hogy 

ezek a szakemberek a munkáltatók rendelkezésére állnak. A gyengeségek közül elsősorban 

azt emelnénk ki, hogy bár törvény kötelezi a munkáltatót a szervezett munkavégzés esetén a 

foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására, ez csak az esetek 80%-ában valósul meg 

(egyéb felmérések országosan is ezt igazolják!). A másik gyengeség, hogy a munkáltatóknak 

80%-a rendelkezik komplex munkavédelmi kockázatértékeléssel, vagyis a munkáltatók 20%-a 

nem felel meg a törvényi előírásoknak. Ezáltal azonban nemcsak a törvényesség betartásának 

a hiánya jelent problémát, hanem az is, hogy az ezekhez a munkáltatókhoz tartozó 
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munkavállalók egészséghez való joga jelentősen csorbul, ami a lehetséges veszélyek közül az 

egyik legfontosabb. A gyengeségek közé kell sorolni, hogy a munkáltatóknak csak 50%-a 

vesz részt tevőlegesen kockázatértékelésben, de a munkabiztonsági szakembereknek is csupán 

80%-a, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak is csak 80%-a működik közre a 

kockázatértékelésben. A munkáltatónak, ezen a téren lévő ismerethiánya nem teszi lehetővé, 

hogy minden esetben megvalósuljon az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és 

szervezési feltételrendszere, valamint a foglalkozás-egészségügyi szakorvos által észlelt 

humán kockázatok értékelése, és az ebből adódó egészségkárosító kockázatok 

csökkentése/megszüntetése. Gyengeségnek kell minősíteni azt is, hogy a munkáltatók 

egyetlen esetben sem készítettek átfogó megelőzési stratégiához illeszkedő munkahelyi 

egészségfejlesztési stratégiát, és az esetek 40%-ában mondták azt, hogy „Nem, még nem 

foglalkoztunk vele”, valamint az esetek 60%-ában tervezik napirendre venni ezt a témát, 

vagyis a gumiipar területén a munkahelyi egészségfejlesztés egyáltalán nincs jelen. Ezt 

tapasztaltuk a foglalkozás-egészségügyi szakorvosok kérdőíveinek elemzése alapján is. 

Azonban ez a gyengeség a munka világának erősségévé és lehetőségévé válhat, ha a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a munkáltató azon szándékát, hogy tervezik napirendre 

venni ezt a témát, megerősítve, kidolgozná azt az átfogó megelőzési stratégiát, melynek része 

lenne a munkahelyi egészségfejlesztési stratégia. Ennek része kell legyen a munkahelyi 

egészségfejlesztő programokon túl az oktatás minden formája, mellyel jelentősen lehetne 

növelni a primer prevenció hatékonyságát. A munkahelyi egészségfejlesztés elterjedését 

azonban nemcsak a szándék, hanem „az anyagi lehetőségek hiánya” is okozza, hiszen ez a 

tevékenység adóköteles, s bár ennek hasznából egyértelműen profitál a társadalom is, ezt a 

tevékenységet nem támogatja a jogalkotó. Ezen a téren is mélyreható változtatásokra lenne 

szükség, mert ez olyan ereje/erőssége a megelőző orvoslásnak, amit nélkülözni alapvető hiba. 

 

IV. Kérdőív a munkavállalóknak a foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság helyzetéről 

 

Az Alaptörvény XVII. cikkének (3) bekezdése kimondja, hogy „Minden munkavállalónak 

joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez”. Az 

Mvt. 2. § (2) bekezdése pedig arról rendelkezik, hogy „A munkáltató felelős az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért”. Ugyanitt 

külön kitér arra is, hogy „A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a 

munkáltató felelősségét”, vagyis, függetlenül attól, hogy a munkavállalónak is megvan a 

maguk felelőssége ezen a téren, ezeknek a be nem tartása is a munkáltató felelőssége. Ebben 



153 

 

alapvető feladata és felelőssége a munkáltatónak, hogy „minden munkavállaló az általa értett 

nyelven ismerhesse meg az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá 

vonatkozó szabályait” [(4) bekezdés]. 

Az Mvt. 6. §-a szerint a „munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami 

szerveknek e törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott 

jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük”. Ennek 

érdekében „A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 

munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak 

megfelelően végezhet munkát. A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és 

munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse 

[Mvt. 60. § (1) bekezdés].  Az Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pontja az emberi tényező 

figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat 

megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának 

mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a 

munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére; 

A kérdéseink megfogalmazásakor arra törekedtünk, hogy a munkavállalók szemszögéből 

elemezzük a munkavédelem (foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság) jelenlegi helyzetét 

a gumiiparban.  

A munkahelye jellegét tekintve, a megkérdezett munkavállalók az esetek 2,6%-ában 

mikrovállalkozásban (1–9 fő), 16,88%-ában kisvállalkozásban (10–49 fő), 79,22%-ban 

középvállalkozás (50–249 fő), 1,30%-ban nagyvállalatnál (250 fő felett) dolgoznak (58. sz. 

grafikon). Ennek fényében úgy tűnik, hogy a gumiiparban, a munkáltatónál és a 

munkavédelemnél megjelölt középvállalkozások bedolgozóként foglalkoztathatják a mikro- 

és kisvállalkozás munkavállalóit. 
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58. sz. grafikon 

 

A munkáltató a munkavállalók részére 97,91%-ban biztosítja a foglalkozás-egészségügyi 

ellátást, 7,79%-nak azonban nem, ugyanakkor 1,30%-a nem válaszolt a feltett kérdésre (59. 

sz. grafikon). Ez 10%-kal több mint a munkáltatók által megjelölt ellátottság. 

  

 

59. sz. grafikon 
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Sokat ront ezen a képen, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálatok 64,94%-a munkahely 

valamelyik helyiségében, 19,48%-a egyéb helyiségben, és csupán 14,29%-a történik a 

rendelőben. 1,30%-a nem válaszolt a feltett kérdésre (60. sz. grafikon). Azon túl, hogy a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálat megszegi a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet, ami az 

egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szól, így a 

foglalkozás-egészségügyi alapellátás rendelőinek tárgyi követelményeiről is rendelkezik, s 

aminek feltételei a munkahely valamelyik helyiségében nincsenek meg, valamint megszegi 

azt a rendeletet is [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet], amely kimondja, hogy munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok csak az arra kijelölt és akkreditált rendelőkben végezhetők, mobil 

formában ez a tevékenység nem látható el, így nem is tudja teljesíteni azokat a szakmai 

kritériumokat, amelyek ebben az esetben előírtak, ilyen módon csaknem egy adminisztratív 

tevékenységgé silányítja azt, végső soron a munkavállalót is megfosztva attól a lehetőségtől, 

hogy az esetleges foglalkozási, vagy sorsszerű megbetegedéseit időben tudják 

diagnosztizálni! 

 

 

60. sz. grafikon 
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Ott, ahol a munkaköri alkalmassági vizsgálatok a rendelőben történnek, a foglalkozás-

egészségügyi rendelő 15,58%-ban munkahely székhelyén, 3,90%-ban a munkahely 

telephelyén/telephelyein, 79,22%-ban külső területen helyezkedik el, és nem válaszolt 1,30%. 

(61. sz. grafikon). 

    

 

61. sz. grafikon 

 

Mivel a rendelők 79,22%-a külső területen helyezkedik el, a megközelítés szempontjából 

fontos, hogy milyen távolságra található a rendelő. Az esetek 63,93%-ában a munkahely 

településén belül, 31,15%-ában pedig a településen kívül helyezkedik el. 4,92% nem válaszolt 

(62. sz. grafikon).        
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62. sz. grafikon 

 

A településén kívüli rendelők az esetek 31,58%-ában 1–10 km közötti, 68,42%-ában 11–30 

km távolságra helyezkedik el (63. sz. grafikon).  

 

 

63. sz. grafikon 
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A gumiiparban megkérdezett munkavállalók 55,84%-a fizikai munkát, 45,45%-a álló munkát, 

38,96%-a ülőmunkát, 44,16%-a szellemi munkát végez, míg 2,60% kényszertesttartásban 

dolgozik (64. sz. grafikon). 

 

 

64. sz. grafikon 

 

Arra is rákérdeztünk, hogy a munkavállaló szerint veszélyes-e az a munkafolyamat, melyet 

ellát. Ezzel célunk volt tájékozódni arról, hogy a munkáltató és a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos, a törvényben előírtaknak megfelelően, tájékoztatja-e a munkavállalókat a 

munkafolyamatból vagy munkakörnyezetből adódó egészségkárosító kockázatokról? A 

válaszadók 36,36%-a tartja veszélyesnek a munkafolyamatot, 62,34%-a pedig nemmel 

válaszolt, 1,30%-a a megkérdezetteknek nem válaszolt (65. sz. grafikon). 
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65. sz. grafikon 

 

A fokozott pszichés megterhelés, illetve a figyelem fenntartása szempontjából lényeges 

kérdés, hogy a munkavállalók milyen munkarendben dolgoznak. 61,04%-a délelőtti 

műszakban, 31,17% váltóműszakban, 3,90%-ban pedig rugalmas munkaidőben dolgozik. 

3,90%-a nem válaszolt (66. sz. grafikon).  

 

 

66. sz. grafikon 



160 

 

A munkaköri alkalmassági vizsgálaton a munkavállalók 96,10%-a évente, 1,30%-a 

háromévente, míg 2,60%-a pedig soha nem vesz részt ezeken a vizsgálatokon (67. sz. 

grafikon).   

 

 

67. sz. grafikon 

 

Arra is választ vártunk, hogy a munkavállalók szerint, van-e a munkahelyüknek egészségügyi 

stratégiája. A munkavállalók 29,87%-a  úgy gondolta, hogy van, 7,79% szerint nincs, míg 

62,34% nem tud róla, hogy ilyen lenne a munkahelyen (68. sz. grafikon). Ez azt jelenti, hogy 

a munkavállalók több mint 70%-a semmilyen egészségügyi stratégiáról nem tud. Ha a fenti 

kérdésekre adott válaszokat is figyelembe vesszük, ahol a munkáltató és a foglalkozás-

egészségügyi szakorvos is 100%-ban nem-létezőnek mondja az egészségügyi stratégiát, akkor 

a foglalkozás-egészségügy és a munkáltatók egy olyan erősségét veszítik el a primer, 

szekunder és tercier prevenciónak, ami jelentősen javíthatná a munkavállalók 

egészségmegőrzését.  
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68. sz. grafikon 

                                                                      

Az Mvt. 70. § (1) bekezdése kimondja, hogy „a munkáltató az egészséges és biztonságos 

munkavégzés érdekében köteles 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.” Ezért is kérdeztünk rá, hogy a munkavállalók képviseletét bevonják-e a 

munkahelyi kockázatelemzésbe? 35,06%-a a megkérdezetteknek vélekedik úgy, hogy igen, 

14,29%-a válaszolt nemmel és 50,65%-a nem tud róla (69. sz. grafikon). A válaszok alapján, 

sajnos az derül ki, hogy a munkavállalók közel 70%-a nem tud róla, és nem érzi úgy, hogy 

beleszólhatna a munkavégzés és a munkakörnyezet alakításába, tehát nem is érzi magáénak 

ezt a feladatot! 
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69. sz. grafikon 

 

A Munkavédelmi törvény [Mvt. 55. § (1) bekezdés] rendelkezik arról is, hogy a 

munkavállalóknak, illetve a munkavédelmi képviselők milyen gyakorisággal kell 

munkavédelmi oktatásban részesüljenek. „A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia 

kell arról, hogy a munkavállaló 

a) munkába álláskor, 

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 

d) új technológia bevezetésekor 

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a 

szükséges szabályokat, utasításokat és információkat” A válaszolók 3,90%-a szerint csak 

munkába álláskor részesült ilyen oktatásban, 3,90%-a szerint 2-3 évente egyszer volt ilyen 

oktatás, míg az esetek 89,61%-ban évente egy alkalommal részesült ilyen oktatásban, 2,60%-a 

pedig nem válaszolt (70. sz. grafikon). Bár közel 90%-a részesül az előírásnak megfelelő 

oktatásban, a munkavállalók több mint 10%-a úgy végez munkát, hogy ilyen oktatásban nem 

részesült, noha az Mvt. szerint, az „előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan 

nem foglalkoztatható”. 
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70. sz. grafikon 

 

Az Mvt. 70/A. § (1) bekezdése szerint a munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk 

közül képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani. 

Munkavédelmiképviselő-választást kell tartani minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók 

létszáma legalább húsz fő. A választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a munkáltató 

kötelezettsége. Ezért kérdeztük meg a munkavállalókat, hogy náluk ez a jog/kötelezettség 

mennyire érvényesül, azaz a munkahelyén választottak-e munkavédelmi képviselőt. 76,62%-a 

igennel válaszolt, míg 7,79% válaszolt nemmel. Az esetek 15,58%-a pedig nem tud róla, hogy 

lett volna ilyen választás (71. sz. grafikon).  
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71. sz. grafikon 

 

Fontos volt tudni, hogy a munkavédelmi képviselők tevékenysége csupán egy formalitás, 

vagy a munkavédelmi képviselő tevékenyen foglalkozik a munkavállalók munkavédelmi 

érdekeinek képviseletével. A megkérdezettek 76,27%-a válaszolt igennel, 5,08%-a nemmel, 

18,64%-a pedig nem tud róla (72. sz. grafikon).  

  

 

72. sz. grafikon 



165 

 

Az Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pontja kötelezi a munkáltatót, hogy az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében vegye figyelembe az emberi tényezőt a 

munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös 

tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros 

hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális 

kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére. Ennek felmérése, a munkaköri alkalmassági 

vizsgálat részeként évente történik meg a rendelet értelmében. Ezért a felmérésére is 

rákérdeztünk. A megkérdezettek csupán 5,9%-a válaszolta azt, hogy történik ilyen felmérés. 

59,74%-a állította, hogy ilyen felmérés nem történt, míg 35,06%-a nem tud arról, hogy ilyen 

felmérés történt volna (73. sz. grafikon). Tekintettel arra, hogy ezek a felmérések a 

munkavállaló közreműködése nélkül nem valósulhatnak meg, így ezeket a válaszokat is 

tekinthetjük nemleges válasznak, azaz, 94,80%-ban a munkavállalók munkahelyi fokozott 

pszichés megterhelésének felmérése nem történik meg. Még aggasztóbb a kép, ha figyelembe 

vesszük, hogy a munkahelyi balesetek fő okának a munkavállaló figyelmetlenségét jelölték 

meg, így még inkább vizsgálni kellene, hogy a „figyelmetlenség” nem-e a fokozott pszichés 

terhelés következménye! 

 

 

73. sz. grafikon 

A munkahelyi egészségfejlesztési stratégia a munkavállalók egészségének megőrzésére, 

fejlesztésére irányul, ezért a munkáltató köteles erről tájékoztatni a munkavállalókat is, vagyis 

ennek meglétéről (ha van ilyen) a munkavállalónak is értesülnie kell. A megkérdezettek 

10,39%-a gondolta úgy, hogy a munkahelye rendelkezik munkahelyi egészségfejlesztési 
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stratégiával, 22,08%-a szerint a munkahelyen ilyen nem létezik, az esetek 64,94%-a nem tud 

róla, míg 2,60%-a nem válaszolt a kérdésre (74. sz. grafikon). 

 

 

74. sz. grafikon 

 

A munkavállalók válaszaiból az is kiderült, hogy a foglalkozás-egészségügyi orvosuk 2,6%-

ban rendszeresen tart életmóddal összefüggő előadásokat, szervez programokat, 63,64%-ban 

a válasz nem volt, 33,77%-a pedig nem tud róla (75. sz. grafikon).  

 

75. sz. grafikon 
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Ahol van ilyen, ott a programok kitérnek a fizikai aktivitásra (1,30%), életmódi tanácsadásra, 

mint pl. táplálkozás, dohányzás, stb. (2,60%), stresszoldás/stresszkezelésre (1,30%) (76. sz. 

grafikon). 

  

 

76. sz. grafikon 

 

A primer prevenció hatékonyságának mutatója lehet a munkavállalók táppénzes napjainak 

száma. Ezért is kérdeztünk rá arra a munkavállalóknál, hogy voltak-e betegállományban az 

elmúlt évben. A válaszadók 47,38%-a volt, míg 53,75%-a nem volt betegállományban az 

elmúlt évben! (77. sz. grafikon) 

 

 

77. sz. grafikon 
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Arra a kérdésre, hogy volt-e munkahelyi balesete az elmúlt 2 évben, 1,30%-ban válaszolt 

igennel és 98,70%-ban válaszoltak nemmel (78. sz. grafikon).  

 

 

78. sz. grafikon 

 

Bár a fentiek alapján számos javítandó feladata van a megelőzésnek, „Megjegyzés, javaslat, 

egyéb közlendő” rovatba azonban semmilyen észrevétel, javaslat nem került bejegyzésre. 

Ennek egyik valószínű oka, hogy a munkavállalók nem hisznek abban, hogy javaslataik 

felhasználásra kerülnek. 

Összegezve és elemezve a munkavállalóknak a munkavédelemmel kapcsolatban feltett 

kérdésekre adott válaszait, erősségnek tekinthető, hogy a munkavállalók több mint 90%-a 

hozzájut mind a foglalkozás-egészségügyi, mind a munkabiztonsági ellátáshoz. Fontos az is, 

hogy a munkavállaló a foglalkozás-egészségügyi ellátást viszonylag könnyen érheti el, mind 

rendelkezésre állás, mind a rendelő távolságát illetően. Erősségnek tekinthető az is, hogy a 

munkavállalók érdekképviselete jelen van a munkavédelemben, így a munkavállalók 

közvetlenül juthatnak információhoz, és hallathatják a véleményüket ezen a területen is. A 

gyengeségek között elsősorban kell említeni azt a tényt, hogy a munkavállalók munkaköri 

alkalmassági vizsgálata nem az arra akkreditált rendelőkben, hanem a munkahelyek 

valamelyik helyiségében történik. Ez nemcsak a rendelet megszegését jelenti, hanem fontos a 

szakmai kritériumok miatt is, hiszen a megfelelő eszközök hiányában a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok nem érik el a céljukat, sem a megfelelő alkalmasság elbírálása, sem 
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pedig a betegségek, vagy az azt megelőző állapotoknak korai kimutathatósága szempontjából. 

Nagy az aránya azoknak, akik még ezeken a munkaköri alkalmassági vizsgálatokon sem 

vettek részt soha. A cégeknél nem készül egyáltalán egészségfejlesztési stratégia, így a 

prevenció ezeken a munkahelyeken esetlegessé válik, vagy egyáltalán nincs jelen. Sajnos a 

munkavédelmi oktatás is sok esetben teljesen elmarad, vagy csak formális. A gyengeségeket 

azonban sok esetben lehetőségnek lehet tekinteni és így erősséggé alakítani át. Így a 

munkavédelmi oktatás általánossá tétele javítja a munkahelyi kockázatok 

elkerülését/csökkentését, a munkahelyi balesetek és táppénzes napok számának csökkentését. 

A munkavállalók/munkavállalók érdekképviseletének bevonásával a munkavédelem 

hatékonyabbá válhat, mert ha a munkavállaló ismeri az egészségkárosító kockázatokat 

tudatosan tud fellépni ellenük, csökkenteni vagy megszüntetni azokat.  

 

4.2.2. Ergonómia kérdőívek kiértékelése 

 

V. Kérdőív foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az ergonómiai kockázatok felmérésére 

 

Az ergonómiát a munka tudományának nevezzük, vagyis az emberi erők és képességek 

tudományának. Az ergonómia célja, hogy az ember–gép–környezet rendszer annak 

meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék és az ember kényelmét, biztonságát, 

egészségének megőrzését biztosítsa. A foglalkozás-egészségügyi szakorvos feladata 

kiválasztani és alkalmassá tenni a dolgozó embert meghatározott munkára, s ezáltal emelni a 

gazdasági munkateljesítményeket, ugyanakkor vizsgálja az emberi teljesítőképességeket 

kedvezően és kedvezőtlenül befolyásoló tényezők szerepét, hogy meghatározza e 

tényezőknek hatástani törvényszerűségeit, és azok balesettani szerepét. A kérdésekkel az volt 

a célunk, hogy felmérjük a jelenlegi helyzetet, különös tekintettel az ergonómiai 

kockázatbecslést, a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat és a munkahelyi egészségfejlesztést 

illetően a gumiipar ágazatban.  

A kutatás célja továbbá, hogy a felmérések alapján feltárjuk azokat a fejlesztési lehetőségeket, 

amelyek ezen a területen kínálkoznak.  

Ebben a vonatkozásban, alapvető, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos ismerje az 

ergonómiai kockázatokat. Ezért is kérdeztük meg, hogy közreműködik-e a munkáltató 

felkérésére a kockázatelemzésben. A válaszok 100%-a igen volt (79. sz. grafikon).  
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79. sz. grafikon 

 

Arra is rákérdeztünk, hogy ezekben a kockázatelemzésekben kitérnek-e az ergonómiai 

kockázatok elemzésére. 100%-ban igennel válaszoltak (80. sz. grafikon), ami a gumiiparban 

meglévő expozíciók miatt igen fontos, hiszen mind a munkahelyi balesetek, mind az 

egészségkárosodások jelentős részét képezhetik. 

 

 

80. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatok mind az irodai jellegű tevékenységből, mind az ipari jellegű 

tevékenységből, részben pedig a járművezetésből erednek.  

Az ergonómiai terhelési tényezők csoportjai közül a leggyakrabban a látásromlást előidéző 

tényezők (50%), valamint a fizikai állapotromlást előidéző tényezők (50%) szerepelnek (81. 

sz. grafikon). A pszichés (mentális) megterhelés 0%-ban való előfordulása a pszichoszociális 
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kockázatok felmérésének hiányából adódik, mivel a munkavállalók 94,80%-a nyilatkozott 

arról, hogy a munkahelyi fokozott pszichés megterhelésnek a felmérése nem történt meg. 

 

 

81. sz. grafikon 

 

Megnyugtató, hogy ilyen kockázati okból az elmúlt 2 évben, munkahelyi baleset nem történt 

(82. sz. grafikon).  

 

 

82. sz. grafikon 

 

Nem így az ergonómiai kockázat okozta, túlzott megterhelés miatt kialakult foglalkozási 

megbetegedést, mert az elmúlt 2 évben a válaszok alapján, ilyen megbetegedés gyanúja 

felmerült (83. sz. grafikon). 
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83. sz. grafikon 

 

A gyanúk közül végül 1 fő konfirmált foglalkozási megbetegedést jelentettek be az elmúlt 2 

évben (84. sz. grafikon)  

 

  

84. sz. grafikon 

 

A preventív munka hatékonyságára lehet következtetni a táppénzes napok száma alapján is. 

Ezért kérdeztünk rá, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos ismeri-e ezeket a számokat, 
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azaz tudja-e, hogy a munkavállalók hány %-a volt betegállományban, és milyen hosszan. 

Sajnos erre a kérdésre nem érkezett válasz, így arra következtetünk, hogy ilyen ismeretekkel a 

kitöltők nem rendelkeztek.  

 

Az Mtv. 40. § (1) bekezdése, 44. § (1) bekezdése és az Eütv. a munkáltatók kötelezettségévé 

teszi, hogy tájékoztassa a munkavállalókat az őket érhető egészségkárosító kockázatokról. 

Ugyan ez a kötelezettség hárul a foglalkozás-egészségügyi szakorvosokra is, azaz, hogy 

tájékoztassák a munkavállalókat az őket érő munkahelyi ergonómiai kockázatokról. A 

válaszadók 100%-a úgy nyilatkozott, hogy ezt rendszeresen megteszik (85. sz. grafikon). 

 

 

85. sz. grafikon 

 

A munkavállaló munkavégzése során kényszerülhet olyan ergonómiai kockázatból adódó 

megterhelést elszenvedni, amely hosszú távon károsíthatja az egészségét. Időben észlelt ilyen 

irányú kockázatok megszüntethetők, vagy különböző intézkedésekkel csökkenthetők. A 

megkérdezett foglalkozás-egészségügyi szakorvosok válaszai alapján (több válasz is 

lehetséges volt) a gumiiparban a munkavállalók huzamosabb ideig kényszertesttartásban nem 

végeznek munkát. Ismétlődő mozgásokkal azonban csaknem minden munkavállaló 

tevékenysége jár (100%), de erőteljes erőfeszítés mellett végzett munkával szintén nem 

találkozunk. A test bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi a munkáját a 

munkavállalók 50%-a, míg hosszú ideig kell azonos pozícióban állva végezni a munkát az 

esetek 50%-ában (86. sz. grafikon).  
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86. sz. grafikon 

 

Ezen kockázatok csökkentésére a foglalkozás-egészségügyi szakorvos javaslatot tett a 

munkáltatónak (több válasz is lehetséges) a munkaszervezésre vonatkozót (gyakoribb szünetek 

beiktatása, rotáció stb.) az esetek 100%-ában, technológia módosítására vonatkozót 

(eszközök, gépek módosítása, stb.) 100%-ában, egyénre vonatkozót (pl. korlátozások, 

gyakoribb munkaköri alkalmassági vizsgálatok.) 50%-ában (87. sz. grafikon).  

  

 

87. sz. grafikon 
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Fontos, hogy azok a munkavállalók, akik fokozott ergonómiai kockázatnak vannak kitéve, 

akár a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, akár spontán jelezzék a foglalkozás-

egészségügyi szakorvosoknak, ha ezzel kapcsolatos egészségre vonatkozó panaszaik 

lennének. A panaszok korai kiszűrése egyfelől hatékonyabb gyógyítást jelent, másfelől pedig 

a megelőzéshez szükséges intézkedések, javaslatok megtételét a munkáltató felé, hogy az 

újabb ergonómiai kockázatból adódó egészségkárosodások elkerülhetők legyenek. Ezért 

tettük fel a kérdést, hogy „Beszámolt-e a munkavállaló önnek (több válasz is lehetséges)” 

fáradékonyságról, diszkomfortérzésről (ilyen nem fordult elő), ismétlődő fájdalmakról (nyak, 

hát, végtagok, derék, fej stb.) [az esetek 100%-ában volt jelen], bizonyos testrészek 

mozgásának beszűküléséről (váll, csípő, csukló stb.) [az esetek 50%-ában fordult elő], 

teljesítménycsökkenésről (50%-ban fordult elő), növekvő számú munkahelyi hiányzásokról 

(0%), valamint növekvő hibázás/selejt a munkavégzés közben nem fordult elő (88. sz. 

grafikon). 

  

 

88. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy „Milyen javaslatot tett a munkavállalónak ennek megszüntetésére? 

(több válasz is lehetséges)” Hosszabb pihenést javasolt az esetek 50%-ában, 

munkaszervezéssel kapcsolatos javaslatot tett (100%), egyénre szabott munkahelyi 

egészségfejlesztő programot javasolt (különös tekintettel a fizikai aktivitásra és a stressz-

kezelésre) (50%-ban). Munkahelyi rehabilitációt nem javasolt, és technológia 

megváltoztatását sem javasolta (89. sz. grafikon). 
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89. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatok közül kitértünk a fokozott pszichés terhelés felmérésére is. A 

foglalkozás-egészségügyi szakorvosok 100%-ban azt válaszolták, hogy végeznek ilyen 

felmérést (90. sz. grafikon). Ez ellentmondani látszik az általános kérdőívekben adott 

válaszokkal, amit a munkavállalók adtak, ahol 94,80%-ban azt a választ kaptuk, hogy nincs 

vagy nem tud róla. 

 

 

90. sz. grafikon 
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A látásromlást előidéző tényezők esetén a munkavállalók leggyakoribb panaszaik/betegségeik 

(több válasz is lehetséges) az esetek 100%-ában fejfájás, 50%-ában szédülés, kettős látás és 

hányinger nem fordult el (91. sz. grafikon) 

 

 

91. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók esetén, a leggyakoribb panaszok/betegségek 

a pszichés (mentális) megterhelést előidéző tényezők esetén (több válasz is lehetséges) a 

Burnout-szindróma (50%), szorongás (100%), emésztőszervi megbetegedések (reflux 

oesophagitis, gyomorfekély stb.) az esetek 50%-ában fordult elő (92. sz. grafikon). Nem 

diagnosztizáltak ilyen expozícióban dolgozóknál depressziót, magas vérnyomást, koszorúér-

betegségeket, agyi keringési betegségeket (stroke), valamint anyagcsere-betegségeket 

(cukorbetegség). 
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92. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatnak kitett munkavállalók, a fizikai állapotromlást előidéző tényezők 

esetén a leggyakoribb panaszok/betegségek (több válasz is lehetséges) a foglalkozás-

egészségügyi szakorvosok válaszai alapján a degeneratív mozgásszervi betegségek 

(discopathia, spondylosis, nyaki myalgia, stb.) [100%], perifériás ízületek degeneratív 

megbetegedése (50%), alagútszindrómák (50%), lágyrész-rendellenességek nem fordult elő. 

(93. sz. grafikon).  

 

 

93. sz. grafikon 
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A fentiek miatt is fontos kérdés, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakorvos készít-e 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát. Sajnos, 100%-ban azt a választ kaptuk, hogy 

munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát nem készítettek! (94. sz. grafikon) 

  

 

94.sz. grafikon 

 

A munkahelyi egészségfejlesztés része az életmóddal összefüggő előadások, programok 

szervezése. Ez a primer prevenció egyik elektív helye, ezért is van nagy jelentősége ennek. A 

megkérdezettek 100%-a válaszolta, hogy életmóddal összefüggő előadásokat, valamint 

programokat nem szerveznek (95. sz. grafikon).  
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95. sz. grafikon 

 

A megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő rovatba bekerült, hogy szükség lenne egészségfejlesztő 

programokra. Úgy tűnik, a szakma is érzi azt a hiányosságot, ami a munkahelyi 

egészségfejlesztés jelent a primer prevenció vonatkozásában. 

A foglalkozás-egészségügyi ellátás erőssége az ergonómiai kockázatoknak kitett 

munkavállalók esetében, hogy részt vesz a kockázatelemzésben, amiben külön kitérnek az 

ergonómiai kockázatok felmérésére, illetve a munkáltatónak olyan intézkedéseket javasolnak, 

melyek segítségével jelentősen lehet csökkenteni/megszüntetni az ergonómiai 

egészségkárosító kockázatokat. Ez lehet az oka, hogy ergonómiai kockázati okból munkahelyi 

baleset nem következett be. Gyengesége a rendszernek, hogy a foglalkozás-egészségügy 

egyáltalán nem készít egészségügyi stratégiát, így a primer prevenció lehetőségei jelentősen 

beszűkülnek. Ez a gyengeség egyben erősséggé alakítható, kihasználva azokat a 

lehetőségeket, melyek ezen a területen jelen vannak, jelentősen lehet emelni a primer 

prevenció hatékonyságát. 

 

VI. Kérdőív a munkabiztonsági szakembernek az ergonómiai kockázatok felmérésére 

 

Az NGM 2017. évi jelentése a munkavédelemről kitér arra, hogy a gumiiparban használatos 

gépek esetében a szembe forgó hengerpárok közé nyúlás, illetve a veszélyes gépszerkezetek 
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védőburkolatainak, vészleállítóinak hiányossága, vagy nem megfelelő kialakítása, a 

keverőberendezésekbe üzemelés közbeni benyúlás lehetősége a legjellemzőbb 

szabálytalanság. A technológiához kapcsolható kisegítő gépek esetében is gyakori probléma a 

törött burkolatú, elhanyagolt állapotú gépek és kéziszerszámok használata. A karbantartás 

jellemzően csak az üzemképességre szorítkozik, a biztonsági szempontok sok esetben, 

háttérben maradnak. Az egyéni védőeszközök nem megfelelő állapota, a munkáltató általi 

biztosításának hiánya is előfordul. 

Ez főleg munkabiztonsági kérdés, természetesen elsősorban a munkáltató felelőssége, hogy 

mennyire tartja/tartatja be a munkabiztonsági előírásokat, de egyben jelzi a munkabiztonsági 

szakemberek szakmai érdekérvényesítő képességét/lehetőségét. 

 Természetesen, ezt a képességet befolyásolja, a munkabiztonsági szakember leterheltsége is, 

ezért is kérdeztünk rá, az ellátott munkáltatók számára. Közepes vállalkozásokat (50–249 fő) 

lát el és összesen 310 munkáltatót (96. sz. grafikon). Úgy tűnik a válaszadók félreértelmezték 

a kérdést, tekintettel arra, hogy ha csak napi 2 óra elfoglaltságot jelent egy-egy munkáltató, 

akkor sem valószínű, hogy ellátható lenne ennyi munkáltató. Talán a munkavállalók számát 

jelölték itt meg.    

 

 

96.sz. grafikon 

 

A nagyvállakozás (250 fő felett) estén 250 munkáltatót jelöltek meg (97. sz. grafikon), ami a 

fentiek alapján értelmezhető. 
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96. sz. grafikon 

 

Az ellátott munkáltatók 33,33%-a tevékenységük alapján az I.-es, 66,66%-a pedig II.-es 

veszélyességi osztályba került besorolásra (97. sz. grafikon). 

  

 

97. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy közreműködik-e a munkáltató felkérésére, a kockázatelemzésben, 

100%-ban igen volt a válasz (98. sz. grafikon). 
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98.sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy kitérnek-e az ergonómiai kockázatok elemzésére, 66,67% állítja, hogy 

igen, 33,33% pedig arról vall, hogy nem (99. sz. grafikon). 

 

 

98. sz. grafikon 

 

Igen válasz esetén, arra is rákérdeztünk, hogy milyen tevékenységből erednek ezek a 

kockázatok? (több válasz is lehetséges). Irodai jellegű tevékenységből 100%-ban, ipari jellegű 

tevékenységből 50%-ban, járművezetéshez kapcsolódóból 0%-ban jelöltek meg a válaszadók 

(99. sz. grafikon). 
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99. sz. grafikon 

 

Leggyakoribb terhelési tényezők közül látásromlást előidéző tényezőt 33,33%-ban, fizikai 

állapotromlást előidéző tényezők 66,67-ban jelöltek meg. A válaszadók pszichés (mentális) 

megterhelést nem regisztráltak (100. sz. grafikon). Talán azért, mert mint fentebb láttuk, ilyen 

felmérés nem történt. 
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100.sz. grafikon 

 

Ilyen kockázati okból az elmúlt 2 évben munkahelyi baleset következett be 33,33%-ban, és 

66,67%-a nyilatkozott úgy, hogy ilyen okból baleset nem következett be (101. sz. grafikon). 

 

 

101. sz. grafikon 

 

 A fő okok közül, a munkaszervezési probléma 0%, eszköz, technológia célnak nem 

megfelelősége 0%, egyéni tényezők (fáradtság, betegség, figyelmetlenség, nem, kor, 

antropometriai adottságok stb.) 100%. (102. sz. grafikon). Ez annál is meglepőbb, mivel, mint 

fentebb láttuk, a pszichoszociális kockázatok felmérése egyáltalán nem történt meg. 
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102. sz. grafikon 

 

A fenti eredmény azért is meglepő, mert a megkérdezettek 100%-a válaszolta, hogy kioktatta a 

munkavállalókat az őket érő munkahelyi ergonómiai kockázatokból (103. sz. grafikon). 

 

 

103. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatok felmérésére alapvető, hogy a munkabiztonsági szakember ismerje a 

munkafolyamatokat, észlelje azokat és erről tájékoztassa a munkáltató mellett a 
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munkavállalót is, valamint tegyen javaslatot ezek megszüntetésére/csökkentésére (több válasz 

is lehetséges). Kényszertesttartásban végzi (huzamosabb ideig) a munkáját a munkavállalók 

33,33%-a, ismétlődő mozgásokkal végzi a tevékenységét 100%-ban, erőteljes erőfeszítés 

mellett végzi a munkáját 33,33%-a, a test bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi 0 

%-a, hosszú ideig kell azonos pozícióban állva végezni a munkáját 33,33%-a, a képernyő előtt 

végzi a munkát, mely nem a jogszabályban leírtaknak felel meg (bútorzat, gép, világítás, zaj, 

stb.) az esetek 0%-ában. (104. sz. grafikon) 

 

 

104. sz. grafikon 

    

A fenti kockázatok megszüntetésére/csökkentésére tett javaslatok a munkáltatónak 

szerteágazók voltak, az esetek 33,33%-ában technológia módosítását (pl. eszközök 

használatát), 66,67%-ában munkaszervezés módosítását (pl. pluszszünetek beiktatása, a 

munkavállalók rotációja, a munkafolyamat változtatása a monotonitás elkerülésére), 66,67%-

ában a munkakörnyezetre vonatkozó módosító javaslatokat tettek (világítás, zaj, hőmérséklet 

stb.), míg 33,33%-ában plusz oktatás, képzés elrendelését javasolták (105. sz. grafikon).  
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105.sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő rovatba, a megkérdezettek nem reagáltak. 

 

VII. Kérdőív a munkáltatónak ergonómiai kockázatok felmérésére 

 

Bár a kockázatok, s így az ergonómiai kockázatok felmérése szaktevékenységnek minősül, de 

az ezzel kapcsolatos intézkedések felelőssége a munkáltatót terheli. Ezért is kérdeztük meg a 

munkáltatókat, hogy miként látják ezt a kérdést.  

Készít-e ön kockázatelemzést a vezetése alatt álló munkahelyen kérdésre a megkérdezettek 

75%-a válaszolt igennel, 25%-a pedig úgy nyilatkozott, hogy nem (106. sz. grafikon).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106. sz. grafikon 
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Arra a kérdésre, hogy a kockázatelemzés kitér-e az ergonómiai kockázatokra, az esetek 

33,33%-ában igen, 66,67%-ában a válasz nem (108. sz. grafikon).  

 

 

108. sz. grafikon 

 

A kockázatelemzésnek a technológia mellett, ki kell térnie a humán faktorra is, a kérdésünk 

arra is irányult, hogy kockázatelemzés kitér-e a munkavállalók egészségi állapotára is. Az 

esetek 50%-ában válaszolták, hogy „nem, még nem foglalkoztunk vele”, míg 50%-a 

válaszolta, hogy „nem, de tervezzük, hogy napirendre vesszük” (109. sz. grafikon).     

 

 

109. sz. grafikon 
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Így, úgy tűnik, nem meglepő a válaszadók véleménye arra a kérdésre adott válaszban, mely 

arra tért ki, hogy a kockázatok ismeretében készül-e átfogó megelőzési stratégia az 

ergonómiai kockázatok csökkentésére, mivel csupán 25%-ban gondolták úgy, hogy igen, 

75%-ban pedig nemmel válaszoltak (110. sz. grafikon). 

 

 

110. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy igen válaszok esetén, a munkáltató biztosítja-e a munkavállalók részére 

a munka-pihenés rendeletben meghatározott arányát, 100%-ban igennel válaszoltak (111. sz. 

grafikon). Ez azt jelenti, hogy bár nem készült stratégia, a munkáltatók igyekeznek a 

törvényben meghatározott módon eljárni, de ha mindezt egy rendszerbe/stratégiába 

rendeznék, sokkal hatékonyabbá válhatna a primer prevenció. 
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111. sz. grafikon 

 

Ugyancsak a kockázatok megszüntetésére/csökkentésére irányult az a kérdés, hogy a 

munkáltató „csökkenti-e a távolságot a tárgyak felemelési és a lerakási helye között” 50-

50%-ban kaptunk igen és nem választ (112. sz. grafikon). 

 

 

112. sz. grafikon 

 

A „nehéz tárgyak emelésekor megbontják-e kisebb egységekre a mozgatott terhet?” 

kérdésünkre, az esetek 75%-ában vallották, hogy igen, 25%-ában azonban nemmel 
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válaszoltak (113. sz. grafikon), vagyis, nem mindenütt figyelnek oda az ergonómiai 

kockázatok csökkentésére/megszüntetésére. 

 

 

113. sz. grafikon 

 

A fentiektől pozitív irányba eltérő válaszokat kaptunk arról, hogy a munkavállalók részére 

biztosítanak-e eszközöket/célszerszámokat a nehéz tárgyak emeléséhez (pl. emelőkocsikat, 

kézikocsikat, kerekes eszközöket, kézi emelőket stb.), mert 100%-ban igen választ kaptunk 

(114. sz. grafikon). 

 

 

114. sz. grafikon 
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Az ergonómiai kockázatoknak csökkentése /megszüntetése, csak akkor valósulhat meg, ha 

figyelembe veszik-e a munkavállaló testméreteit munkagépek, a berendezés (munkaasztal, 

munkaszék), a kezelőelemek helyének megválasztásánál/beállításánál. Ez az esetek csupán 

25%-ában valósul meg, 75%-ában pedig nem (115. sz. grafikon). 

 

 

115. sz. grafikon 

 

A másik fontos ergonómiai kérdés, hogy a munkavállaló állva vagy ülve végzi-e a munkáját, 

illetve van-e mód ezek váltogatására a munkavégzés során. Sajnos, itt is, az esetek 100%-

ában válaszolták azt, hogy nem (116. sz. grafikon). 
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116. sz. grafikon 

 

Az Mvt. kimondja, hogy a munkáltató a munkavédelmi feladatokba, s így a 

kockázatértékelésbe, be kell vonja a munkavállalót, vagy annak érdekképviseletét, azaz ki kell 

kérje a munkavállalók véleményét a munkaidő-beosztásról, annak ésszerűsítéséről is. 50-

50%-ban válaszoltak igennel és nemmel (117. sz. grafikon). 

 

 

117. sz. grafikon 

 

A kockázatkezelés másik lehetősége, hogy ha a feladat gyakori és nagy fizikai erőfeszítést 

igényel, használnak-e motoros szerszámokat vagy sem. A válaszadók 100%-ban igennel 

válaszoltak (118. sz. grafikon).  
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118. sz. grafikon 

 

A nehéz munkavégzés esetén (több válasz is lehetséges) ugyancsak az ergonómiai kockázat 

csökkentését/megszüntetését teszi lehetővé, ha 

a munkavállalónak hosszabb szünetet biztosít a munkáltató (50% igen), rotálják a 

munkavállalókat (75% igen), a nehéz terhek emelgetését váltogatják fizikailag könnyebb 

feladatokkal (0%). (119. sz. grafikon) 

 

 

119. sz. grafikon 
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Betartják-e a munkavállalók a képernyős munkahelyeken a munkavégzés közben az 50 perc 

után kötelező, össze nem vonható 10 perc szünetet? A megkérdezettek 75%-a válaszolta, hogy 

igen, 25%-a pedig, hogy nem (120. sz. grafikon). Azon túl, hogy az 50/1999. (XI. 3.) EüM 

Rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről szigorúan szabályozza, a munkavállalók egészségkárosító kockázatainak 

megszüntetését/csökkentését, és ezt 25%-ban a munkáltató nem tartja be, jelentősen növeli a 

munkavállalók ergonómiai kockázatait. 

 

 

120. sz. grafikon 

 

Nemcsak a pihenőidő betartására, hanem arra is rákérdeztünk, hogy biztosítja-e a 

munkavállalók részére az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben meghatározottak szerint a 

képernyős munkahelyek tárgyi minimumfeltételeit? Az esetek 50%-ában igennel válaszoltak, 

25%-a nemmel és 25%-a nem válaszolt a feltett kérdésre (121. sz. grafikon). 
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121. sz. grafikon 

 

A Mvt. rendelkezik arról, hogy a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalókat az őket 

érő munkahelyi kockázatokról. Ennek a munkavállalók 50%-a tett eleget, 25%-a nem, míg 

25%-a nem válaszolt (122. sz. grafikon). 

 

122. sz. grafikon 

 

A fentiekből következik az a válasz is, amit arra a kérdésre kaptunk, hogy megtörténik-e a 

jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal a munkavállalók munkavédelmi 
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oktatása? A válasz 50%-ban igen, 25%-ban nem, valamint 25%-a nem válaszolt (123. sz. 

grafikon). 

 

 

123. sz. grafikon 

 

A primer és szekunder prevenció, valamint a munkavégzés alapfeltétele, hogy a munkáltató 

biztosítsa a munkavállalók részére a munkaköri alkalmassági vizsgálatoknak a foglalkozás-

egészségügyi szakorvos által meghatározott gyakorisággal. Ennek a válaszadók 50%-a felel 

meg, 25%-a nem és 25%-a nem válaszolt (124. sz. grafikon). 

 

 

124. sz. grafikon 
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A tercier prevenció keretében rákérdeztünk arra, hogy van-e lehetőség a munkavállaló 

munkahelyi rehabilitációjára. 50%-ban igen, 25%-ban nem és 25% nem válaszolt (125. sz. 

grafikon). 

 

125. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy milyen lehetőséget biztosít a munkavállalók munkahelyi 

egészségfejlesztésére? (több válasz is lehetséges), a válaszadók a táplálkozást említik az 

esetek 25%-ában, az oktatást pedig 50%-ban jelölik meg. Nem élnek a munkahelyi 

egészségfejlesztés egyéb eszközeivel, mint például a fizikai aktivitás, a stresszkezelés, a 

dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató programokkal stb. (126. sz. grafikon).  
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126. sz. grafikon 

 

 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem történt. 

Összegezve és elemezve a munkáltatóknak az ergonómiai kockázatokra vonatkozó kérdésre 

adott válaszait úgy tűnik, hogy a gumiiparban a munkáltató nem minden estben használja ki, 

tudja kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyek ezen a téren a rendelkezésére 

állnak/állhatnak. A rendszer gyengesége, hogy a munkáltató a kockázatelemzések alkalmával 

nem tér ki külön az ergonómiai kockázatokra. Nem készít a szakemberek bevonásával 

egészségügyi stratégiát sem, ami így esetlegessé teszi a megelőzésre hozott intézkedéseket. A 

munkavállalókat/munkavállalói érdekképviseleteket nem vonja be minden esetben az 

ergonómiai kockázatok csökkentésére/megszüntetésére irányuló tevékenységekbe. A 

munkahelyi egészségfejlesztés egyáltalán nincs jelen, ami nagymértékben lecsökkenti a 

megelőzés minden formájának hatékonyságát. Ezeket a gyengeségeket azonban erősséggé 

lehet változtatni. Ennek már vannak mutatkozó jelei, így például, a munkáltató intézkedett 

arról, hogy az ergonómiai kockázatok csökkentésére tartsák be a munkavállalóknak az előírt 

pihenési idejét. Az elkészített egészségügyi stratégiába beemelve a fent említett 

gyengeségeket, mint a kockázatelemzések kiterjesztése az ergonómiai kockázatokra, a 

megszüntetésére/csökkentésére irányuló tevékenységek sokkal átfogóbbak és hatékonyabbak 

lesznek. A munkahelyi egészségfejlesztés bevezetése, eszközeinek felhasználása jelentősen 

javíthatja a megelőzés minden formáját, egyben egy új lehetőség a munkavállalók 
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egészségének megőrzésében/fejlesztésében. Fontos lenne ezen a téren, a munkáltatók 

rendszerszerű támogatása. 

 

VIII. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (ipari) felmérésére 

 

Az ergonómiai kockázatok felmérésére szolgáló kérdőíveket olyan módon állítottuk össze, 

hogy azok teljes egészében lefedjék az egyes munkakörökből adódó ergonómiai 

kockázatokból adódó leterheléseket. Az ergonómiai kérdőívek több területre speciális 

szempontok szerint készültek el, ezzel kikerültük az ismétléseket és adott területre 

fókuszáltunk. Az ülőmunka több területére (irodai, műszaki és járművezetés) és az 

állómunkára vonatkozóan, azok sajátosságait figyelembe vettük, ez a kérdőív az ergonómiai 

kockázatok (ipari) felmérésére szolgált. 

A munkavégzés során, a rendeletek különböző értékeket határoznak meg a megterhelés 

szempontjából, a nők és a férfiak esetén. Ezért volt fontos meghatározni a nemek arányát a 

munkavállalók vonatkozásában.  

A nemek szerinti összetételét tekintve, a munkavállaló 80%-a férfi, 20%-a nő (127. sz. 

grafikon).  

 

 

127. sz. grafikon 

 

A munkavállalók életkor szerinti összetételét tekintve, 30% 18–35 év közötti, 10% 36–45 év 

közötti, 50% 46–58 év közötti 10% 59–65 év közötti (128. sz. grafikon). Ez utóbbi két 

csoportra, külön kitérünk az idősödő munkavállalók esetén.  
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128. sz. grafikon 

 

A munkavégezésre rákérdezve a válaszok alapján ülőmunkát 80%-ban, álló munkát az esetek 

20%-ában végeznek (129. sz. grafikon). 

 

 

129. sz. grafikon 

 

Az ülőmunkát végzők, tevékenységük jellegét tekintve irodai jellegű tevékenységet végez a 

válaszadók 87,50%-a, ipari jellegű tevékenységet 12,50%-a, járművezetéshez kapcsolódó 

tevékenységet 0%-ban végeznek (130. sz. grafikon) 
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130. sz. grafikon 

 

Az ipari jellegű tevékenységet végzők esetén, rákérdeztünk arra, hogy a munkavállalónak 

testméreteire alakítható-e a gép, a berendezés (munkaasztal, munkaszék), a kezelő elemek 

helyének megválasztása. A válaszadók 100%-a nyilatkozta azt, hogy nem (131. sz. grafikon). 

 

 

131. sz. grafikon 

 

A munkavégzésére jellemző (több jó válasz van) a mikromanipulációs tevékenység 0%-ban 

van jelen, az időkényszer keretei között végzett tevékenység 40%-ban, a rövid idejű, egyszerű 

feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével 10%, tartósan szükséges akaratlagos 
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figyelemmel 30%-ban, különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján végzett tevékenység 

az esetek 30%-ában, a vizuális, az akusztikus indikátorok vagy ezek kombinációinak a 

működtetése 10%-ban fordult elő (132. sz. grafikon).  

 

 

132. sz. grafikon 

     

Ha ipari jellegű tevékenységet végez, napi hány órát tölt a számítógép előtt kérdésre a 

válaszolók 100%-a állította, hogy kevesebb mint 2 órát tölt naponta a számítógép előtt (133. 

sz. grafikon). 
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133. sz. grafikon 

 

A megkérdezettek 100%-a nyilatkozta azt, hogy betartja a munkavégzés közben a 

jogszabályban meghatározott pihenési időt (134. sz. grafikon). 

 

 

134. sz. grafikon 
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Ez, az ergonómiai kockázatok megszüntetésére/csökkentésére irányuló intézkedés, a primer 

prevenció egyik fontos eszköze. 

 

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet „A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi 

és biztonsági követelményeit” szigorúan szabályozza, a munkavállalók egészségkárosító 

kockázatainak megszüntetését/csökkentését, így azon tárgyi feltételeket is, melyeknek meg 

kell felelnie egy ilyen munkahelynek. Így szabályozza a számítógép melletti szék (több válasz 

lehetséges) ergonómiai feltételeit is. A megkérdezettek 50%-a válaszolta azt, hogy a szék 

magassága állítható, 50%-a kartámasszal ellátott, 50%-a a székek támlájának állítható, 30%- 

a felel meg annak a feltételnek, hogy a törzs és a comb 90 fokos szöget zárjon be, és 50%-a 

teljesíti azt a feltételt, hogy a comb üléskor vízszintes állapotban legyen, 30%-a esetében a 

talp leér a földre és van lábtámasz is (135. sz. grafikon), ami azt jelenti, hogy 50%-ban vagy 

az alatt felelnek meg a székek a munkavégzés feltételeinek.   

  

 

135. sz. grafikon 

 

A székek mellett vizsgáltuk a számítógépes asztalok megfelelősségét is (több válasz 

lehetséges). A gyakran használt tárgyak könnyen elérhetőek az esetek 80%-ában, a 
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dokumentumok részére irattartó biztosított 50%-ban, a munkavégzés közben a telefonáláskor 

fejhallgatót használ 0%-a, a munkavégzés közben a telefonáláskor kihangosítót használ 0%-a, 

a helyi megvilágítás biztosított az esetek 50%-ában (136. sz. grafikon).  

 

 

136. sz. grafikon 

 

A munkavállalókat arról is megkérdeztük, hogy megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi 

világítást a munkavégzés közben. 20%-a a megkérdezetteknek teljes mértékben megfelelőnek 

találja a világítást, megfelelőnek 60%-a, részben megfelelőnek 10% (137. sz. grafikon). Ami 

azt jelenti, hogy a munkahelyi világítás sem felel meg teljes mértékben a rendeletben 

meghatározott feltételeknek. 
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137. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy a munkavállaló megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi hőmérsékletet a 

munkavégzés közben, az esetek 10%-ában válaszolták azt, hogy teljes mértékben megfelelő, 

50%-a megfelelőnek, 20%-a részben megfelelőnek, 20%-a szerint pedig inkább nem 

megfelelőnek véleményezi (138. sz. grafikon).  

      

 

138. sz. grafikon 
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Rákérdeztünk, azokra a tünetekre, amelyeket a munkavállalóknál az ergonómiai kockázatok 

megléte válthat ki (több válasz lehetséges). Így fej, szem, nyak, hát, derék, felső végtag 

fájdalma jelentkezett a megkérdezettek 30%-ánál, hamarabb elfáradt 20%-a, 

ingerlékeny/feszült lett 30%-a, munkavégzés közben elálmosodik a megkérdezettek 10%-a. 

Kettős látásról senki nem számolt be (139. sz. grafikon).     

 

 

139. sz. grafikon 

 

Rákérdeztünk arra is, hogy az utóbbi 3 évben kezelték-e olyan megbetegedéssel, ami 

összefüggésbe hozható az ergonómiai kockázatok meglétével (több válasz is lehetséges). 

Depressziót, szorongást, alvászavart tapasztaltak 0%-ban, magas vérnyomást 40%-ban, 

koszorúér-betegségeket 0%-ban, agyi keringési betegségeket (stroke) 0%-ban, 

cukorbetegséget 10%-ban, emésztőszervi megbetegedéseket (reflux oesophagitis, 

gyomorfekély stb.) 10%-ban, mozgásszervi betegségeket (discopathia, spondylosis, nyaki 

myalgia, stb.) 10%-ban kezeltek a megkérdezetteknél (140. sz. grafikon).  
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140. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy az elmúlt 2 évben, a megkérdezettek voltak-e táppénzen a fenti 

betegségek bármelyikével, 100%-ban nem volt a válasz (141. sz. grafikon). Ennek azonban az 

is lehet az oka, hogy az állásukat féltve, bár egészségi állapotuk megkövetelte volna, mégsem 

mentek el táppénzre.  

 

 

141. sz. grafikon 
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A primer és szekunder prevenció, valamint az Mvt. szerint a szervezett munkavégzés feltétele, 

hogy a munkavállaló részt vegyen a munkaköri alkalmassági vizsgálaton. A válaszadók 90%-

a állította, hogy ezen évente részt vesznek, 10%-a pedig azt, hogy egyáltalán nem vesz részt 

munkaköri alkalmassági vizsgálaton (142. sz. grafikon).  

 

 

142. sz. grafikon 

 

A munkavállalónál is rákérdeztünk arra, hogy a munkáltató biztosít-e munkahelyi 

egészségfejlesztést, ha igen, mit (több válasz lehetséges). Az összes lehetséges válasz közül 

(fizikai aktivitás, stresszkezelés, táplálkozás, dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról 

leszoktató programok, oktatás) 20%-ban az oktatást jelölték meg a munkahelyi 

egészségfejlesztés eszközei közül (143. sz. grafikon).  
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143. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt.  

Összegezve a munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (ipari) felmérésére adott 

válaszokat, ki kell emelni az erősségek közül a primer prevenció keretében, a munkavállalók 

pihenési idejét 100%-ban betartja/betartatja a munkáltató, a munkavállalóknál foglalkozási 

megbetegedést nem diagnosztizáltak, csaknem minden munkavállalónál elvégzik a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatokat, ami a primer prevenció mellett a szekunder prevenció meglétét is 

igazolja. Bár a gyengeségek száma jelentős, közülük több is erősséggé alakítható. Az 

ergonómiai kockázatok csökkentésére/megszüntetésére irányuló lehetőségek közül több is 

csak részleges, vagy teljes egészében hiányzik. Így az ember-gép harmóniájának 

megteremtésére alkalmas, a munkavállaló antropometriai adatait figyelembe vevő 

állíthatósága, alakíthatósága egyáltalán nincs jelen, ennek megvalósításával, jelentősen 

növelné a primer prevenció hatékonyságát. A gépek mellett, a használt bútorzatok (szék, 

asztal stb.) sem felelnek meg a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendeletben leírtaknak, pedig ezek 

alkalmazása jelentősen növelné a kockázatcsökkentés hatékonyságát. Sanders bizonyította, 

hogy a megvilágítás javításával, számottevően lehet növelni a munkavégzés hatékonyságát, 

így az a tény, hogy több mint 50%-ban vallották azt, hogy a megvilágítás nem felel meg, vagy 

csak részben felel meg, ennek kijavítása ugyancsak erősséggé alakítható, akárcsak a 

munkahelyi hőmérséklet. Ezek, egyben annak a lehetőségét is magukban hordozzák, hogy a 

megfelelő munkakörülmények jelentősen csökkentsék a pszichoszociális kockázatokat az 

ergonómiai kockázatok keretén belül is. Fontos lenne, hogy a munkavállalók munkavédelmi 
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képviselői ezen a téren is kihasználják és alkalmazzák a törvény biztosította lehetőségeket, 

ezzel is hozzájárulva a munkavállalók egészségének megőrzését, javítását. 

 

IX. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak, álló) felmérésére 

 

Az ergonómiai kockázatok felmérése lehetőséget nyújt arra, hogy megfogalmazzuk azokat a 

fejlődési lehetőségeket, melyek lehetővé teszik, hogy az ember–gép–környezet rendszer 

annak meghatározó eleme, az ember igényei szerint működjék, az ember kényelmét, 

biztonságát, egészségének megőrzését biztosítsa.  

A nemek szerinti megoszlás ezekben a munkakörökben 68,57% férfi, 31,43% nő (144. számú 

grafikon). 

 

 

144. számú grafikon 

 

A nemek mellett az életkor is meghatározó az ergonómiai kockázatok csökkentésének 

hatékonyságában. 18–35 év közötti korcsoporthoz tartozik az ezen a területen érintett 

munkavállalók 17,14%-a 36–45 év közötti 40%-a, 46–58 év közötti 40%-a, 59–65 év közötti 

2,60%-a (145. számú grafikon).  
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145.számú grafikon 

 

Az ülő- és állómunkát végzők arányát tekintve 11,43% ülő-, 88,57%-a állómunkát végez 

(146. sz. grafikon). 

 

 

146. sz. grafikon 

 

Az állómunkát végzők tevékenységének jellegét tekintve (több válasz lehetséges) tartós 

állómunka a megkérdezettek 67,74%-a, állás-ülés váltakozva 41,94%-a, nehéz/nagy méretű 
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terhek emelése 35,48%-a, veszélyes (éles, forró stb.) tárgy emelése 35,48%, teher emelése a 

testtől eltartva 9,68%-a, kényszertesttartás (guggolás, térdepelés, előre, oldalra hajlás stb.) 

huzamosabb ideig 12,90%-a, függőleges emeléskor 1 m-nél magasabbra kell emelni a 

tárgyakat 12,90%-a, a felemelt tárgyat 1 percnél hosszabban kell tartani 0%-ban, a tárgyak 

tolása/húzása 30 másodpercnél hosszabb ideig tart 9,68%-a, a tárgyak emelése súlypont-

eltolódás mellett 0%-a, nehezen megfogható tárgyak emelése 12,90%-a, a csúszás- és 

botlásveszély 41,94%-a, az időkényszer alatt végzett munka 38,71%-a, gyakran ismételt 

monoton mozdulatok huzamosabb ideig 48,39%-a, kézi vezérlésű gépen dolgozik 58,06%-a, az 

automatizált rendszerek irányítása 22,58%-a, a féloldali megterhelés folyamatosan 3,23%-a, 

a vállra és felső végtagokra nehezedő nyomás 29,03%-a (147. sz. grafikon). Mint a fentiekből 

kitűnik, többszörös ergonómiai kockázat éri a munkavállalókat, amelyek együttesen csak 

felerősítik azok egészségkárosító hatásait, ezért az erre irányuló intézkedéseknek is 

szerteágazónak kell lenniük. 

 

 

147. sz. grafikon 

     



216 

 

A halmozott ergonómiai kockázatok rövidebb idő alatt, intenzívebb egészségkárosodást 

okozhatnak, ezért is fontos felmérni: a munkavállaló munkája során előfordul-e, hogy úgy 

érzi (több válasz lehetséges), hogy a képességein felül kell teljesítenie, hogy nagy erőkifejtés, 

vagy kivételes ügyesség szükséges a munkavégzéshez (20%), hogy a munka végzése veszélyes 

az egészségére, a szellemi/fizikai állapotára (48,57%), a munka végzése veszélyezteti a terhes 

nőket (20%), a munka végzéséhez több információra vagy képzésre lenne szüksége (8,57%), a 

munkáját monotonnak érzi (48,57%), a munka folyamatán nem változtathat (51,43%), nincs 

beleszólása a munkavégzés folyamatába (11,43%), nem megfelelő a kommunikáció a 

munkavállaló és a munkáltató között (17,14%) (148. sz. grafikon). Ez jól tükrözi azokat az 

ergonómiai fokozott pszichés megterhelés kockázatokat, amelyek szinergikus hatásai 

egészségkárosodást okozhatnak.  

   

 

148. sz. grafikon 

 

A munkavégzés során használt segédeszközök megfelelőségére kérdeztünk rá (több válasz 

lehetséges), hogy felmérjük az ergonómiai kockázatok ilyen irányú jelenlétét is. A válaszadók 
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szerint megfelelőek az adott munkafeladat ellátásához (méret, állíthatóság stb.) 68,57%-ban, 

az eszközök műszaki állapota/karbantartása megfelelő 42,86%-ban, az eszköz könnyen 

elmozdítható a talajon (görgők, kerekek, talajfelszín) 28,57%-ban, az eszköz fogantyúi derék 

és váll közötti magasságban vannak 2,86%-ban, az eszköz fogantyúi kényelmesek, jó műszaki 

állapotban vannak 2,86%-ban, az eszköz mozgás közben fékezhető/rögzíthető 14,29%-ban 

(149. számú grafikon). 

 

 

149. sz. grafikon 

 

Mint azt már fentebb megemlítettük, a munkahely megvilágítása is alapvető ergonómiai 

kockázatot jelenthet a munkavégzés közben. Ezért tettük fel a kérdést, hogy a munkavállaló 

megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi világítást a munkavégzés közben. A válaszadók 

27,57%-a válaszolta, hogy a világítás teljes mértékben megfelelő, 31,43%-a találta 

megfelelőnek, részben megfelelőnek 25,71%-a, inkább nem felel meg az esetek 8,57%-ban, 

egyáltalán nem felel meg 5,71%-ban (150. sz. grafikon).  
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150. sz. grafikon 

 

Arra kérdésre, hogy megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi hőmérsékletet a munkavégzés 

közben, az esetek 14,29%-a teljes mértékben megfelelőnek gondolja, megfelelőnek 28,57%-

ban, részben megfelelőnek 42,86%-ban, inkább nem megfelelő 8,57%-ban, és egyáltalán nem 

felel meg 5,71%-ban (151. sz. grafikon). 

  

 

151. sz. grafikon 
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A munkavégzés közben az ergonómiai egészségkárosító következményeire is rákérdeztünk 

(több válasz lehetséges). Fej, szem, nyak, hát, derék, felső végtag fájdalma jelentkezett 

65,71%-ban, hamarabb elfárad 14,29%-ban, ingerlékeny/feszült lesz 17,14%-ban, 

elálmosodik, szétszórttá válik 14,29%-ban, lábfájdalom, lábdagadás jelentkezett 40%-ban 

(152. sz. grafikon). 

 

 

152. sz. grafikon 

 

Az ergonómiai kockázatok egészségkárosító hatásait kutattuk a morbiditási mutatók alakulása 

alapján. Megkérdeztük, hogy az utóbbi 3 évben kezelték-e a megkérdezetteket az alábbi 

megbetegedésben (több válasz is lehetséges): depresszió, szorongás, alvászavar 2,86%-ban 

fordult elő, magas vérnyomás 40%-ban, koszorúér-betegségek 0%-ban, agyi keringési 

betegségek (stroke) 0%-ban, alsó végtag visszeres megbetegedése 0%-ban, cukorbetegség 

8,57%-ban, emésztőszervi megbetegedések (reflux oesophagitis, gyomorfekély stb.) 2,86%-

ban, mozgásszervi betegségek (gerincbetegség, nyakizomfájdalom, stb.) 8,57%-ban fordulnak 

elő (153. sz. grafikon). Sajnos, mind a felsorolt tünetek, mind a morbiditási mutatók azt jelzik, 

hogy bár történnek intézkedések a kockázatok csökkentésére, ez mégsem tűnik teljesen 

hatékonynak, hiszen még mindig sérül a munkavállalók egészsége.  



220 

 

 

 

153. sz. grafikon 

 

Az elmúlt 2 évben volt-e táppénzen a fenti betegségek bármelyikével? A válaszadók 2,86%-a 

mondott igent a 7 nap alatti táppénznapokat tekintve. Igen 7–14 nap között 11,43%-a, igen 

15–21 nap 0%-a, igen 21–30 nap 2,86%-a, igen 30 nap felett 0%-ban, nemmel 74,29%-a 

válaszolt, míg 8,57%-a pedig nem válaszolt (154. sz. grafikon). 

 

154. sz. grafikon 
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Arra kérdésre, hogy részt vesz-e munkaköri alkalmassági vizsgálaton, s ha igen, milyen 

gyakorisággal, a válaszadók 97,14%-a évente, 2,86%-a pedig nem vesz részt munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton! (155. sz. grafikon)  

      

 

155. sz. grafikon 

 

A primer prevenció egyik fontos eszköze a munkahelyi egészségfejlesztés, ezért kérdeztünk 

rá arra, hogy a munkáltató biztosít-e munkahelyi egészségfejlesztést, illetve, ha igen, mit (több 

válasz is lehetséges). A megkérdezettek 37,15%-a válaszolt igennel, abból 2,86%-a a 

táplálkozással kapcsolatos tanácsadást, illetve 34,29%-ban az oktatást jelölte meg mint 

egészségfejlesztő tevékenységet! (156. sz. grafikon)  
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156. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem került kitöltésre. 

Elemezve a munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (műszak, álló) felmérésére adott 

válaszokat, ki kell emelni az erősségek közül a primer és szekunder prevenció keretében a 

munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálatának csaknem 100%-os meglétét. Bár a 

munkavállalóknál foglalkozási megbetegedést nem diagnosztizáltak, a morbiditási mutatók, 

illetve a felsorolt panaszok/tünetek alapján mégis úgy tűnik, hogy az ergonómiai kockázatok 

csökkentésében még vannak lehetőségek Ez a gyengeség azonban erősségé alakítható. Ezt 

egyéb ergonómiai kockázat csökkentésére/megszüntetésére irányuló lehetőségek esetében is 

hasonlóan erősséggé alakítható. Így az ember-gép harmóniájának megteremtésére alkalmas, a 

munkavállaló szükségleteit figyelembe vevő, a gépek, munkaeszközök méreteinek 

állíthatósága – ami a kérdőívek alapján nincs jelen – jelentősen növelné a primer prevenció 

hatékonyságát. A megvilágítás javításával számottevően lehet növelni a munkavégzés 

hatékonyságát, így az a tény, hogy a munkavállalók 35%-a vallotta azt, hogy a megvilágítást 

megfelelőnek találja, ennek kijavítása ugyancsak erősséggé alakítható, akárcsak a munkahelyi 

hőmérséklet, amelyet az esetek 14,86%-ában találtak a munkavállalók megfelelőnek. A 

gyengeségek közül az egyik legjelentősebb és egyben a lehetőséget is jelenti a munkahelyi 

egészségfejlesztés, mely a primer prevenció nagy lehetőségét jelenti és a munkavállalók 

egészségmegőrzését, -fejlesztését biztosíthatná. Fontos lenne azonban, hogy – akár a 

jogalkotók segítségével – olyan rendszert hozni létre, amely támogatná a munkáltató ilyen 

irányú törekvését (pl. az ilyen típusú beruházásokat le lehessen írni az adóból, a foglalkozás-



223 

 

egészségügy mint a primer, szekunder és tercier prevenció legfőbb helye, visszakapja az E 

Alap terhére történő beutalási lehetőséget).  

 

X. Kérdőív munkavállalóknak az ergonómiai kockázatok (járművezetés) felmérésére 

 

Ennek az ergonómiai kockázatnak (járművezetés) kitett munkavállalók 100%-a férfi (157. sz. 

grafikon). 

 

 

 

157. sz. grafikon 

 

Életkori megoszlást tekintve 12,50%-a a18–35 év közötti korosztály, 12,50%-a a 36–45, 

50%-a a 46–58, 25%-a a 59–65 év közötti korosztály (158. sz. grafikon).     
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158. sz. grafikon 

 

100%-ban ülőmunkát végeznek (159. sz. grafikon).  

 

 

159. sz. grafikon 
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Ez az ülőmunka 100%-ban járművezetéshez kapcsolódik (160. sz. grafikon).  

 

 

160. sz. grafikon 

 

A járművekben (több válasz is lehetséges) a válaszadók 87,50%-a véli úgy, hogy a vezetői 

ülés mozgatható, szabályozható, 25%-a szerint a háttámla hossza tartja a lapockákat, 

62,50%-ban a támla és az ülőlap hajlásszöge változtatható. 12,50%-ban az ülés a test 

oldalirányú mozgását akadályozza (161. sz. grafikon). 

 

 

161. sz. grafikon 
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A megkérdezettek szerint, a napi munkaidő nem haladja meg a 8 órát az esetek 75%-ában, a 

10 órát pedig az esetek 25%-ában (162. sz. grafikon). 

  

 

162. sz. grafikon 

 

A jogszabályban meghatározott pihenőidők betartása egyik alapvető lehetősége a 

balesetveszély csökkentésének. (Így pl. a napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát, 

azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési 

időszak lehet. Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünetet kell 

tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre. A rendszeres napi 

pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti három alkalommal 9 órára 

csökkenthető. A rendszeres napi pihenőidő felosztható egy 3 órás és egy azt követő 9 órás 

pihenő időre. 

Többfős személyzet esetén a járművezetőnek 30 órán belül legalább 9 órás napi pihenőidőt 

kell tartania.). A válaszadók 100%-a szerint a pihenőidőt betartják (163. sz. grafikon). 
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163. sz. grafikon 

 

A megkérdezettek 62,50%-a válaszolta azt, hogy a vezetés idejére biztosított a váltótárs, míg 

37,50%-a szerint nem (164. sz. grafikon). 

 

 

164.sz. grafikon 

 

A vezetéssel kapcsolatosan fellépő hatások közül (több válasz is lehetséges) a válaszadók 

62,50%-a említi a különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért, 50%-a a 
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döntés szükségességét említi, 12,50%-át éri az emberekkel foglalkozás kötelezettsége 

konfliktusveszélyes helyzetben, 25%-a végez váltó műszakban munkát, 12,50%-a a családtól 

távol, országon belül vagy kívül végez tartósan munkát, 0% az esetenkénti túlmunka, 25%-a a 

rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőségét említi, 12,50%-a az 

időkényszer keretei között végez tevékenységet, 25%-a tartósan szükséges akaratlagos 

figyelemmel végzi a munkáját, a monotónia az esetek 25%-ában van jelen, 25%-ban 

automatizált rendszerek irányítását végzi, 12,50%-a pedig a vizuális, az akusztikus 

indikátorok vagy ezek kombinációinak a működtetését végzi (165. sz. grafikon). 

 

 

165. sz. grafikon 

 

A járművezetésen kívül egyéb feladatokat is ellát a válaszadók 87,50%-a, 12,50%-a pedig 

nemmel válaszolt (166. sz. grafikon).  
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166. sz. grafikon 

 

Egyéb tevékenységként említik (több válasz is lehetséges) a járműjavítást 0%-ban, a 

karbantartást 50%-ban, az árumozgatást 62,50%-ban, irányítást 12,50%-ban, egyéb 

tevékenységet 37,50%-a végez (167. sz. grafikon).  
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167. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran végzi a fenti munkákat, 100%-ban azt a választ kaptuk, 

hogy naponta (168. sz. grafikon). 

     

 

168. sz. grafikon 
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A jármű javítás/karbantartás munkavégzés során az alábbi hatások érik (több válasz is 

lehetséges) 37,50%-ban nehéz fizikai munka, 25%-ban kényszertesttartás (guggolás, 

térdepelés, előre, oldalra hajlás stb.) huzamosabb ideig, 62,50%-ban emelés, 37,50%-ban 

rendszeres tolás, húzás, 12,50%-ban folyamatosan féloldali megterhelés, 25%-ban a vállra és 

felső végtagokra nehezedő nyomás (169. sz. grafikon). 

     

 

169. sz. grafikon 

 

Az anyagtárolás és -mozgatás esetén a munkavégzés során észlelt hatások (több válasz is 

lehetséges) 37,50%-ban a nehéz terhek emelése, 0%-ban a percenként 5-nél gyakrabban emel 

fel tárgyakat, 50%-ban függőleges emeléskor, 1 m-nél magasabbra kell emelni a tárgyakat, 

0%-ban a felemelt tárgyat 1 percnél hosszabban kell tartani, 0%-ban a tárgyak tolása/húzása 

30 másodpercnél hosszabb ideig tart, 0%-ban a tárgyak emelése súlyponteltolódás mellett 

25%-ban a nehezen megfogható tárgyak emelése, 62,50%-ban a csúszás és botlás veszélye 

(170. sz. grafikon).  
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170. sz. grafikon 

 

A válaszadók tapasztalták, hogy munkavégzés közben 75%-ban fej, szem, nyak, hát, derék, 

felső végtag fájdalma jelentkezett, 12,5%-ban hamarabb elfárad, 12,5%-ban 

ingerlékeny/feszült lesz, 0%-ban elálmosodik és 0%-ban volt kettős látása (171. sz. grafikon) 

  

 

171. sz. grafikon 
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Az utóbbi 3 évben, kezelt megbetegedésekre is rákérdeztünk (több válasz is lehetséges). Nem 

tapasztaltak depressziót, szorongást, alvászavart, 75%-ban észleltek magas vérnyomást, 0%-

ban koszorúér-betegségeket, 0%-ban agyi keringési betegségeket (stroke), 25%-ban 

cukorbetegséget, 0%-ban emésztőszervi megbetegedéseket (reflux oesophagitis, gyomorfekély 

stb.), 0%-ban mozgásszervi betegségeket (gerincbetegség, nyaki izomfájdalom, stb.). (172. sz. 

grafikon) 

 

 

172. sz. grafikon 

 

Az elmúlt 2 évben, volt-e táppénzen a fenti betegségek bármelyikével? A válaszadók 87,5%-

ban nemmel felelt, 12,5%-a pedig nem válaszolt (173. sz. grafikon). 
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173. sz. grafikon 

  

 

A munkaköri alkalmassági vizsgálaton évente vesznek részt 100%-ban (174. sz. grafikon).  

 

 

174. sz. grafikon 
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A munkáltató munkahelyi egészségfejlesztést biztosít az esetek 25%-ában, amiből 12,5% 

táplálkozással kapcsolatos, míg 12,5% pedig oktatással kapcsolatos (175. sz. grafikon).  

 

 

175. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt. 

A munkavállalóknak az ergonómiai kockázatokkal (járművezetés) kapcsolatos válaszait 

tekintve erősségként értékelhetjük, hogy a használt járművek csaknem teljesen megfelelnek 

azoknak az előírásoknak, melyek az ergonómia kockázatok csökkenését/megszüntetését 

szolgálják. A fáradtság kialakulásának, s így a munkabalesetek megelőzésének eszköze a 

munkaidő és a pihenőidők betartása a jogszabályban meghatározott módon. Az 561/2006 EU 

rendelet meghatározza a vezetésre fordított maximum, illetve a pihenésre fordított minimum 

időt napi, heti és kétheti előírások formájában. Eszerint a napi vezetési idő összesen nem 

haladhatja meg a 9 órát, azonban heti 2 alkalommal, 1-1 órával meghosszabbítható. A heti 

vezetési idő legfeljebb 56 óra, a kétheti pedig 90 óra lehet. 4,5 órás vezetés után a 

gépkocsi sofőrnek egy 45 perces szünetet kell tartania, amelyet egy 15 és egy 30 perces 

szünettel helyettesíthet. A megszakítások sorrendje nem cserélhető fel! A gyengeségek között 

található a kockázatelemzés azon hiányossága, hogy nem térnek ki a járművezetők speciális 

kockázataira, mint ahogy a pluszfeladatokból adódó kockázatokra sem, amilyen a rakodás, 

árumozgatás, irányítás stb., amelyek szinergikus hatásként növelhetik a járművezetésből 

adódó egészségkárosító kockázatokat. Általában is elmondható, hogy a humán tényező a 



236 

 

kockázatelemzésekben nincs jelen, mint ahogy a munkáltatók nem rendelkeznek átfogó 

egészségügyi stratégiával sem, illetve munkahelyi egészségfejlesztő programokkal sem. Ez 

utóbbi hiányosságok egyben lehetőséget is jelentenek. Az egészségügyi stratégia olyan 

rendszer kidolgozását jelentheti, mely magában foglalja a primer, szekunder, tercier prevenció 

minden elemét és a munkahelyi egészségfejlesztő programok segítségével jelentősen 

csökkenthetné a munkahelyi egészségkárosító kockázatokat. 

 

4.2.3. Idősödő kérdőívek kiértékelése 

 

XI. Kérdőív foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak az idősödő munkavállalók életkorából 

adódó kockázatok felmérésére 

 

Az Mvt. 8/A. §-a rendelkezik a sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókról, többek között 

az idősödő munkavállalókról. A sérülékeny csoport az a munkavállalói kategória, amelybe 

tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel 

összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot 

jelentenek munkavégzésük során [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről].  

A kutatók között nincs egyetértés abban, hogy mi számít biológiai szempontból az öregkor 

határának, vagy abban, milyen életkortól minősül a munkavállaló idősödőnek. Az OECD 

meghatározása alapján, a munkavállaló akkor számít idősödőnek, ha belépett munkában 

töltött életének második felébe, de még nem érte el a nyugdíjkorhatárt. Az európai statisztikák 

általában az 55–64 éves munkavállalót tekintik időskorúnak, de gyakran már a 45–54 

éveseket is ebbe a kategóriába sorolják. Mi felméréseinkben ez utóbbi kategorizálást 

használtuk. 

A Mvt. 10/B. § (2) bekezdése alapján az idősödő munkavállaló foglalkoztatásánál fokozottan 

törekedni kell a munkának a munkavállaló munkaképességéhez való igazítására. Ez a 

foglalkozás-egészségügyi orvosnak is nagy kihívást jelent, tekintve az idősödő munkavállalók 

életkorából adódó kockázatok kockázatbecslését, a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat és a 

munkahelyi egészségfejlesztést illetően a gumiipari ágazatban. 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvos alapvető feladata ismerni azokat az egészségkárosító 

kockázatokat, amelyek az idősödő munkavállalókat a munkakörnyezetből, vagy a 

munkavégzésből érik. Arra a kérdésre, hogy a munkáltató felkérésére a kockázatelemzésben 

közreműködik-e, a válaszadók 100%-a válaszolt igennel (176. sz. grafikon).  
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176. sz. grafikon 

 

A kockázatelemzésben lényeges kérdés, hogy kitérnek-e az idősödő munkavállalók életkori 

sajátosságaiból adódó kockázatok elemzésére is. A válaszadók 50%-a igennel, 50%-a nemmel 

válaszolt (177. sz. grafikon). 

 

 

177. sz. grafikon 

 

A meghozott intézkedések hatékonyságát mutatja, hogy ilyen kockázati okból történt-e az 

elmúlt 2 évben munkahelyi baleset. A válasz 100%-ban nem volt (178. sz. grafikon). 
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178. sz. grafikon 

 

Az Mvt. a munkáltató feladatává teszi a munkavállalókat érő egészségkárosító kockázatok 

megismertetését. Ugyanez a feladat hárul a foglalkozás-egészségügyi szakorvosra is, ezért is 

kérdeztük meg, hogy tájékoztatja-e a munkavállalókat az őket érő, az idősödő munkavállalók 

életkori sajátosságaiból adódó munkahelyi kockázatokról (179. sz. grafikon). 

 

 

179. sz. grafikon 

 

Az idősödő munkavállalók egészségét potenciálisan károsító, tiltást vagy korlátozást igénylő 

megterhelések a munkavállaló munkavégzése során speciális intézkedéseket követelnek a 
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férfiaknál és nőknél külön-külön. Fontos, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakember ismerje 

ezeket, és meghozza a megfelelő intézkedéseket. Ezért is kérdeztünk rá, hogy észlelt-e, vagy a 

munkavállaló beszámolt-e arról, hogy a munkáját (több válasz is lehetséges) ismétlődő 

mozgásokkal végzi (50% igen), erőteljes erőfeszítés mellett végzi (50% igen), a test bizonyos 

részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi (50% igen), hosszú ideig kell azonos pozícióban állva 

végezni (50% igen), a mikromanipulációs tevékenység (0%), az időkényszer keretei között 

végzett tevékenység (50% igen), a rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó 

ismétlésével (0%), tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel (0%), monotónia (0%), 

különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján végzett tevékenység (0%), nehéz fizikai 

munka (emelés, cipelés, tolás, húzás) (50% igen), kényszertesttartás huzamosabb ideig 

(guggolás, hajlás, térdepelés stb.) (50% igen), balesetveszélyes munka (robbanás és 

tűzveszély, leesés veszélye stb.) (50% igen), automatizált rendszerek irányítása (0%), a 

vizuális, az akusztikus indikátorok vagy ezek kombinációinak a működtetése (0%) [180. sz. 

grafikon]  

  

 

180. sz. grafikon 
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A fenti kockázatok csökkentésére az alábbi javaslatokat tette a munkáltatónak a foglalkozás-

egészségügyi szakorvos (több válasz is lehetséges): 100%-ban munkaszervezésre vonatkozót 

(gyakoribb szünetek beiktatása, rotáció stb.) 50%-ban technológia módosítására vonatkozót 

(eszközök, gépek módosítása, stb.), 50%-ban egyénre vonatkozót (pl. korlátozások, gyakoribb 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok.), 50%-ban egyéni védőeszközök 

bevezetését/módosítását 0%-ban oktatást, átképzést (181. sz. grafikon).  

 

 

181. sz. grafikon 

 

Az intézkedések hatékonyságát mutatja, hogy a munkavállaló beszámolt-e a foglalkozás-

egészségügyi szakorvosnak (több válasz is lehetséges) fáradékonyságról, diszkomfortérzésről, 

melyről az esetek 50%-ában számoltak be, ismétlődő fájdalmakról (nyak, hát, végtagok, 

derék, fej stb.) az esetek 100%-ában, bizonyos testrészek mozgásának beszűküléséről (váll, 

csípő, csukló stb.) az esetek 50%-ában, teljesítmény csökkenésről 0%-ban, növekvő számú 

munkahelyi hiányzásokról 0%-ban, növekvő hibázás/selejt a munkavégzés közben 0%-ban 

fordult elő (182. sz. grafikon). 
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182. sz. grafikon 

 

A panaszok megszüntetésére az alábbi javaslatokat tette a foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

a munkavállalónak (több válasz is lehetséges): soron kívüli munkaköri alkalmassági 

vizsgálatot rendelt el az esetek 50%-ában, hosszabb pihenést javasolt 100%-ban, 

munkaszervezéssel kapcsolatos javaslatot tett 50%-ban, munkahelyi rehabilitációt javasolt 

0%-ban, technológia megváltoztatását javasolta 50%-ban, egyénre szabott munkahelyi 

egészségfejlesztő programot javasolt (különös tekintettel a fizikai aktivitásra és a 

stresszkezelésre) 0%-ban (183. sz. grafikon). Bár az intézkedések változatosak, úgy tűnik, 

nem használja ki azokat a lehetőségeket, amely rendelkezésére áll az egészségkárosító 

kockázatok csökkentésére. 
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183. sz. grafikon 

 

A foglalkozás-egészségügyi szakorvosok kitérnek-e a fokozott pszichés terhelés felmérésére a 

munkaköri alkalmassági vizsgálatok során kérdésre a válaszadók 50%-a állította, hogy igen, 

50%-a pedig nemmel válaszolt (184. sz. grafikon). 

 

 

184. sz. grafikon 
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Arra a kérdésre, hogy történt-e munkahelyi baleset az életkor okozta kockázati tényezők miatt 

az elmúlt 2 évben, a válaszadók 100%-a válaszolt nemmel (185. sz. grafikon).  

 

 

185. sz. grafikon 

 

A morbiditási mutatókra is rákérdeztünk („az alábbi megbetegedések közül, melyik a 

leggyakoribb az idősödő munkavállalók körében az elmúlt évben”). Az első három 

leggyakoribb megbetegedést kértük bejelölni. Depresszió, szorongás, alvászavar nem fordult 

elő (0%), magas vérnyomás 100%-ban, koszorúér-betegségek, 50%-ban, agyi keringési 

betegségek (stroke) 0%-ban, cukorbetegség 100%-ban, emésztőszervi megbetegedések 

(gyomorégés, gyomorfekély stb.) 0%-ban, mozgásszervi betegségek (gerincbetegségek, 

végtagok betegsége stb.) 50%-ban, daganatos megbetegedés 0%-ban (186. sz. grafikon). A 

bejelölt betegségek között a közös kockázati tényezők szembetűnőek, pl. a distressz, a nem 

megfelelő táplálkozás, mozgáshiány stb., olyan egészségkárosító kockázatok, melyek 

csökkentésére lehetőség lehetne például a munkahelyi egészségfejlesztés keretében.   
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186. sz. grafikon 

 

Az idősödő munkavállalók az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat 

testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok 

fokozottan fenyegetnek Ezért nagyon fontos, hogy a munkaköri alkalmassági vizsgálat során 

mire tér ki az idősödő munkavállalók esetén a foglalkozás-egészségügyi szakorvos. 

Részletes családi és munkahelyi anamnézisre 100%-ban, fizikális vizsgálatra 100%-ban, 

vérnyomásmérésre 100%-ban, EKG 100%-ban, vércukor és koleszterin meghatározása 50%-

ban, visus vizsgálat 100%-ban, hallásvizsgálat (szűrő audiométer segítségével) 100%-ban 

(187. számú ábra), vagyis a foglalkozás-egészségügyi szakorvos, a szakma szabályait betartva 

jár el. 
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187. sz. grafikon 

 

A fentiek ismeretében, lényeges lenne, hogy egységes munkahelyi egészségfejlesztési 

stratégiát készítsen a foglalkozás-egészségügyi szakorvos. A válaszadók 100%-a szerint, 

egységes munkahelyi egészségfejlesztési stratégiát nem készítenek (188. sz. grafikon). 

 

 

188. sz. grafikon 
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A stratégia hiánya mellett a munkahelyi egészségfejlesztő programok, életmóddal összefüggő 

előadások szervezése is 100%-ban hiányzik (189. sz. grafikon). 

 

 

189. sz. grafikon 

 

Bár arra a kérdésre, hogy milyen, az életmóddal összefüggő programban vesz részt, 100%-ban 

nemleges választ kaptunk, mégis, úgy tűnik, létezik valamilyen mozgási lehetőség, vagyis a 

fizikai aktivitás kitér az esetek 50%-ában ízületek mozgástartományát megőrző és helyreállító 

gyakorlatokra (190. sz. grafikon) 
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190. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt 

Az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok felmérése alapján a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat tevékenységének ezen a téren erőssége, hogy az ilyen irányú 

kockázatok elemzése 100%-ban megtörténik, és ezekről a kockázatokról az érintett 

munkavállalókat is tájékoztatják. Ez a primer prevenció hatékonyságát jelentősen megnöveli. 

A kockázatok csökkentésére több eszközt is felhasználnak, bár az intézkedések nem fedik le 

az összes lehetőséget. A primer prevenció mellett a szekunder prevenció is hatékony, hiszen 

ezek a munkavállalók 100%-ban részt vesznek a munkaköri alkalmassági vizsgálatokon, ami 

mindkét prevencióformát magában foglalja. Ezen intézkedések következménye lehet, hogy 

ilyen kockázatból nem történt munkahelyi baleset. A gyengeségek közül elsősorban az 

egységes munkahelyi egészségfejlesztési stratégia hiányát emelnénk ki. Ennek 

következménye, hogy a kockázatok csökkentésére alkalmazott eszköztár csak bizonyos 

elemeit használják fel. Ezt a gyengeséget egyben a rendszer erősségévé lehetne alakítani 

azáltal, hogy az egységes stratégiába beépíthetők lehetnének mindazok az eszközök, melyek 

itt még nem kerültek felhasználásra, de még inkább hatékonyabbá tennék az ilyen irányú 

kockázatok csökkentését. A munkahelyi egészségfejlesztés hiánya ugyancsak gyengíti a 

primer, szekunder és tercier prevenció hatékonyságát, pedig ezen a téren nagy lehetőség lenne 

a morbiditási mutatók javítására is, különösen a magas vérnyomás és cukorbetegség területén, 

ahol a stresszkezelés, a fizikai aktivitás bevezetésével javítani lehetne ezeket a mutatókat is. 

Fontos lenne a finanszírozás megváltoztatását, hogy a munkáltató, az ilyen beruházások 
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esetén – tekintettel ennek népegészségügyi és nemzetgazdasági jelentőségére – megfelelő 

támogatásban részesüljön. A rendszer veszélye, hogy a nem megfelelő finanszírozása 

kiszolgáltatottá teszi a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a munkáltatónak, illetve, az E 

Alap terhére történő beutalási lehetőség hiánya miatt a szakmai tevékenység is sérülhet. 

 

XII. Kérdőív a munkabiztonsági szakembernek az idősödő munkavállalók életkorából 

adódó kockázatok felmérésére 

 

A biztonság hagyományos értelemben a baleset megelőzését jelenti, azaz a nem kívánt 

események bekövetkezésének elkerülését. A munkahelyi biztonság tárgya minden dolgozó 

ember; így az idősödő munkavállalók is. Ahhoz, hogy az idősödő munkavállalók életkorából 

adódó kockázatokat csökkenteni lehessen, fontos, hogy olyan intézkedések szülessenek, 

melyek nemcsak a balesetek elkerülését teszik lehetővé, hanem az aktív életkor 

meghosszabbítása mellett a termelékenység növelését is eredményezik. 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. sz. melléklet 3. pontjának I/e) és II/e) alpontja 

rendelkezik a „Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy 

foglalkoztatásának feltételeiről”. A végrehajtási rendelet tartalmazza azt is, hogy a 

munkáltatók besorolása valamint a munkavállalók létszáma alapján hány felsőfokú és hány 

középfokú munkabiztonsági szakembert kell foglalkoztatnia. Így az ellátott munkáltatók 

számát ez is befolyásolja. A megkérdezett munkabiztonsági szakemberek által ellátott 

munkáltatók száma átlagban 176,67, amelyek közepes vállalkozások (50–249 fő) (191. sz. 

grafikon)  
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191. sz. grafikon 

 

A munkáltatók által ellátott tevékenységük alapján 33,33%-uk az I-es, 66,67%-uk a II-es 

veszélyességi osztályba sorolhatók (192. sz. grafikon).  

   

 

192. sz. grafikon 
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Közreműködik a munkáltató felkérésére, a kockázatelemzésben a megkérdezettek 100%-a 

(193. sz. grafikon) 

 

 

193. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy kitérnek-e az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

elemzésére, a válaszadók 33,33%-a igennel, 66,67%-a nemmel felelt (194. sz. grafikon). 

Ennek elmaradása akár a technológia, akár a munkafolyamat területén növeli az 

egészségkárosító kockázatokat, pedig számos foglalkozási kockázatot teljesen el lehet kerülni 

vagy megszüntetni a munkahelyeken az idősödő munkavállalók esetén. 
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194. sz. grafikon 

 

Bár nem minden esetben tértek ki külön az életkorból adódó kockázatokra, arra a kérdésre, 

hogy történt-e ilyen kockázati okból munkahelyi baleset az elmúlt 2 évben, a válaszadók 

100%-a nemmel válaszolt (195. sz. grafikon). 

 

 

195. sz. grafikon 

 

Az egészség és a biztonság kezelésének egy fontos része a munkavállalói részvétel. Ahhoz, 

hogy ez megvalósuljon, szükséges, hogy a munkavállaló ismerje azokat a kockázatokat, 

melyek a munkavégzésből vagy munkakörnyezetből adódhatnak, erre szolgál az oktatás, mely 
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ki kell térjen a kockázatok minden területére, így az életkorból adódó munkahelyi 

kockázatokra is. A válaszadók szerint ez 100%-ban megtörténik (196. sz. grafikon). 

 

 

196. sz. grafikon 

 

Fontos, hogy ismerjük azokat a kockázatokat, amelyek a munkájukból érik az idősödő 

munkavállalót (több válasz is lehetséges). Felmérésünk szerint kényszertesttartásban végzett 

munka (huzamosabb ideig) az esetek 33,33%-ában fordul elő, ismétlődő mozgásokkal végzi a 

munkáját 100%-ban, erőteljes erőfeszítés mellett végzi a munkáját 33,33%-ban, a test 

bizonyos részét erőteljes nyomásnak kitéve végzi a munkáját 0%-ban, hosszú ideig kell azonos 

pozícióban állva végezni a munkáját 66,67%-ban, a képernyő előtt végzi a munkát mely nem a 

jogszabályban leírtaknak felel meg (bútorzat, gép, világítás, zaj stb.) 0%-ban, 

mikromanipulációs tevékenység jellemzi 0%-a, az időkényszer keretei között végzi a 

tevékenységét 0%-a, a rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével 

végzi a munkáját 0%-a, tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel 33,33%-a, monotónia 

jellemzi 0%-a, különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján végzi a tevékenységét 0%-

ban, nehéz fizikai munkát (emelés, cipelés, tolás, húzás) végez 33,33%-a, balesetveszélyes 

munkakörülmény jellemzi (robbanás és tűzveszély, leesés veszélye stb.) 0%-a, automatizált 

rendszerek irányítása 0%-a, a vizuális, az akusztikus indikátorok vagy ezek kombinációinak a 

működtetése jellemzi 0%-a (197. sz. grafikon). A fentiekre, az életkorral kapcsolatosan, 

speciális rendelkezések vonatkoznak, ezért különösen fontos, hogy a kockázatértékelés ezek 

figyelembevételével történjen meg. 
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197. sz. grafikon 

 

A munkáltatónak tett javaslatok a kockázatok megszüntetésére 100%-ban a technológia 

módosítását (pl. eszközök használatát) célozták meg. A munkaszervezés módosítása (pl. 

pluszszünetek beiktatása, a munkavállalók rotációja, a munkafolyamat változtatása a 

monotonitás elkerülésére) az esetek 33,33%-ában történt meg, a közlekedési útvonalak 

megfelelő kijelölése, akadálymentesítése 0%-ban, a mozgatott teher útjának csökkentése 

33,33%-ban, a nagyobb terhek megbontása 0%-ban, a munkakörnyezetre vonatkozó módosító 

javaslatok (világítás, zaj, hőmérséklet stb.) 0%-ban, egyéni védőeszközök 

bevezetése/megváltoztatása 33,33%-a, a munkafolyamatok megváltoztatására tett javaslatok 

33,33%-ban, pluszoktatás, képzés elrendelése 33,33%-ban történt meg (198. sz. grafikon). 
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198. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt. 

Az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok felmérése a munkabiztonsági 

szakemberek válaszai alapján a rendszer egyik erőssége, mint ahogy a kockázatok 

csökkentésére hozott intézkedések hatékonysága is, melyet az ilyen kockázatokból adódó 

balesetek teljes hiánya is jelez. Erőssége a rendszernek az is, hogy a munkavédelmi oktatások 

minden esetben kitérnek az életkorból adódó kockázatok ismertetésére is. A gyengeségek 

között meg kell említeni, hogy bár a kockázatkezelés területén több intézkedés született, 

mégis vannak ki nem használt lehetőségek, melyek jelentősen növelhetnék a kockázatkezelés 

hatékonyságát, így ez a gyengeség egyben egy lehetőség is, az idősödő munkavállalók 

képességeinek megtartására, aktivitásának meghosszabbítására. 
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XIII. Kérdőív a munkáltatónak az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

felmérésére 

 

Az Mvt. 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy „A munkáltató felelős az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért”, vagyis a 

munkáltató kötelessége felmérni azokat a kockázatokat, így az életkorból adódó kockázatokat 

is. A válaszok alapján a munkáltatók 66,67%-a készít kockázatelemzést, 33,33%-a pedig nem 

(199. sz. grafikon). 

 

 

199. sz. grafikon 

 

A kockázatelemzésben azonban nem térnek ki az idősödő munkavállalók életkori 

sajátosságaiból adódó kockázatokra (200. sz. grafikon). 
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200. sz. grafikon 

 

A válaszokból, melyet arra a kérdésre kaptunk, hogy a kockázatelemzés kitér-e a 

munkavállalók egészségi állapotára is, az derül ki, hogy az esetek 33,33%-ában nem tér ki és, 

még nem is foglalkozik vele, 33,33%-ában nem, de tervezik, hogy napirendre veszik, 33,33%-

a pedig nem válaszolt (201. sz. grafikon). 

 

 

201. sz. grafikon 
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Arra a kérdésre, hogy a kockázatok ismeretében készül-e átfogó megelőzési stratégia az 

idősödő munkavállalók életkori sajátosságaiból adódó kockázatok csökkentésére, 100%-ban 

nem volt a válasz (202. sz. grafikon). 

 

 

202. sz. grafikon 

 

Ez azt jelenti, hogy rendszerszerűen nem használják ki azokat a lehetőségeket, amelyek 

segítségével az ilyen irányú kockázatokat jelentősen lehetne csökkenteni. Így elmaradnak 

olyan intézkedések, mint a gépeket, a berendezéseket (munkaasztal, munkaszék) az életkori 

sajátosságokhoz alakítsák, a kezelőelemek helyének megválasztása az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, a nehéz terheknek kisebb egységekre történő szétválasztása, a 

huzamosabb ideig tartó kényszertesthelyzet (guggolás, oldalra/előre hajlás, térdepelés stb.) 

megszüntetése/csökkentése, az anyagmozgatáshoz megfelelő eszközök biztosítása, a 

munkakörnyezetet „idősbaráttá” alakítása (világítás, hőmérséklet, zaj, rezgés, munkaruházat, 

iroda/munkahelyiség kialakítása), rugalmas munkaidőt biztosítása, hosszabb pihenőidők 

beiktatása, biztosítani, hogy a munkavállalók váltogatni tudják az állva vagy ülve történő 

munkavégzést, valamint kikérjék a munkavállalók véleményét a munkaidő-beosztás 

észszerűsítéséről.     

A munkáltató, tájékoztatja a munkavállalókat az őket érő munkahelyi kockázatokról az esetek 

66,67%-ában, 33,33%-ában azonban nem (203. sz. grafikon). 
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203. sz. grafikon 

 

A munkavállalók munkavédelmi oktatása alapvető feltétele a kockázatok megismertetésének, 

ezért is rendelkezik a jogszabály arról, hogy milyen módon és gyakorisággal kell az 

oktatásnak megtörténnie. A válaszadók 66,67%-a nyilatkozott arról, hogy a jogszabályban 

meghatározott módon megtörténik az oktatás, míg 33,33%-a szerint pedig nem (204. sz. 

grafikon).       

 

 

204. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy történt-e munkahelyi baleset az életkor okozta kockázati tényezők miatt 

az elmúlt 2 évben, a válaszadók 100%-a válaszolt nemmel (205. sz. grafikon).  
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205. sz. grafikon 

 

Az idősödő munkavállalók esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a munkaköri alkalmassági 

vizsgálatokra, különös tekintettel a megterhelésre/igénybevételre, az életkori sajátosságokat is 

figyelembe véve. A törvényi előíráson túl ezért is lényeges, hogy biztosítsák a 

munkavállalónak a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat a foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos által meghatározott gyakorisággal. A megkérdezettek 66,67%-a válaszolt igennel, 

míg 33,33%-a nemmel (206. sz. grafikon).  
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206. sz. grafikon 

 

Rákérdeztünk arra is, hogy a munkáltatók betartják-e azokat a korlátozásokat, melyet a 

foglalkozás-egészségügyi szakorvos elrendel a munkavégzéssel kapcsolatosan. 66,67%-ban 

úgy nyilatkoztak, hogy betartják, 33,33%-ban pedig nemmel válaszoltak (207. sz. grafikon).  

 

 

206. sz. grafikon 
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Az idősödő munkavállalók a fokozott sérülékenysége miatt fontos, hogy van-e lehetőség a 

munkavállalók munkahelyi rehabilitációjára, vagyis a tercier prevencióra. Erre, az esetetek 

66,67%-ban van mód, 33,33%-ban pedig nincs lehetőség ilyenre (207. sz. grafikon). 

 

 

207. sz. grafikon 

 

A primer és szekunder prevenció egyik lehetőségét a munkahelyi egészségfejlesztés jelenti, 

ezért fontos, hogy a munkáltató biztosítsa a munkavállalóknak ezt a lehetőséget. Az eszközök 

közül, a válaszadók szerint a fizikai aktivitást 0%-ban, stresszkezelést 0%-ban, a táplálkozást 

33,33%-ban, a dohányzásról, túlzott alkoholfogyasztásról leszoktató programokat 33,33%-

ban, míg az oktatást 66,67%-ban használják a munkahelyi egészségfejlesztés elemei közül 

(208. sz. grafikon).  
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208. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt. 

Összegezve a munkáltatóknak az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

kezelésére hozott intézkedéseket, a válaszok alapján erősségnek tekinthető, hogy a 

munkáltatók minden esetben készítenek kockázatelemzést. A felmérés során feltárt 

kockázatokról tájékoztatják a munkavállalókat, aminek része a munkavédelmi oktatás is, és ez 

erősíti az elsődleges megelőzés hatékonyságát. A tercier prevenció is jelen van, tekintettel 

arra, hogy az esetek csaknem 67%-ban nyilatkoztak úgy a válaszadók, hogy munkahelyi 

rehabilitációra is van lehetőség, ami az idősödő munkavállalók esetében kiemelt jelentőséggel 

bír. Az erősségek mellett azonban a gyengeségek is jelen vannak. Így a kockázatelemzés nem 

tér ki az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatokra és több helyen hiányzik a 

humán tényező a kockázatelemzésből, vagyis a technológiából, a gépekből adódó kockázatok 

mellett nem szerepel az az ember, azaz a munkavállaló – antropometriai sajátosságok, 

életkorból adódó kockázatok, krónikus megbetegedések stb. – így az egyik legnagyobb 

kockázati tényezőt nem ismerve, nem is lehet a kezeléséről gondoskodni. A munkáltatóknak 

nincs átfogó munkahelyi egészségügyi stratégiájuk, ezért több olyan eszköz nem kerül 

felhasználásra, amelyek a kockázatkezelést hatékonyabbá tehetnék. A gyengeségek közül 

azonban több is egyben lehetőségként kezelhető. Így egy átfogó egészségügyi stratégia 

jelentősen növelhetné a megelőzés eszköztárának felhasználását, valamint tervezhetővé 

tehetné azokat az intézkedéseket, melyek csökkenthetnék/megszüntethetnék az 

egészségkárosító kockázatokat. A munkahelyi egészségfejlesztés beépítése ebbe a stratégiába, 
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az eszközök teljes tárházának felhasználása (fizikai aktivitás, táplálkozás, stresszoldás, 

addikciók elleni programok, oktatás stb.) jelentősen erősítenék a primer és szekunder 

prevenciót. A munkahelyi rehabilitáció kiszélesítése, mint a tercier prevenció egyik fontos 

eszköze, az idősödő munkavállalók munkában való visszatérését lerövidíthetné, ami a 

táppénzes napok számának a csökkenését is eredményezné. Ezek az intézkedések nemcsak az 

idősödő munkavállaló munkaképességének megőrzését jelenthetnék, hanem az aktív életkor 

meghosszabbításához is hozzájárulnának, ami mind népegészségügyi, mind nemzetgazdasági 

szempontból igen nagy jelentőségű. A veszélyét a megvalósíthatóságnak két problémában is 

látom: egyfelől a munkahelyi egészségfejlesztés anyagi kiadásait az állam nem téríti meg a 

munkáltatónak, s noha ennek nemzetgazdasági és népegészségügyi haszna egyaránt van, 

magasabb adóval terheli azt, másfelől a szakma a munkahelyi egészségfejlesztésnek nem 

szentel kellő teret, vagy, mert a rendelési időn túl nem jut ideje ilyen tevékenységre, vagy, 

mert a munkáltató, az előbb említett ok miatt, nem segíti ilyen irányú tevékenységét. Ezek 

megszüntetése csak a jogszabályok módosításával érhetők el. 

 

XIV. Kérdőív munkavállalóknak az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatok 

felmérésére 

 

Az egyének a kor előrehaladtával egyre különbözőbbek lesznek egymástól, így nem helyes a 

korosodás sztereotípiájáról beszélni, az egyénre szabott kockázatelemzés ezekben az 

esetekben különösen jelentős. A sérülékenység nemcsak az életkorból, hanem a nemekből is 

adódhat, ezért lényeges ismerni ennek arányát is. A megkérdezettek nemek szerinti 

megoszlását tekintve 46,15% férfi, 53,85%-a nő (209. sz. grafikon).  
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209. sz. grafikon 

 

Életkor szerinti megoszlását tekintve, a 36–45 év közötti életkor 0%, a 46–58 év közötti 

életkor 76,92%, az 59–65 év közötti életkor 15,38%, a 66–74 év közötti életkor 3,85%, nincs 

válasz 3,85% (210. sz. grafikon).  

      

 

210. sz. grafikon 

 

Munkarendet tekintve, nappalos (8 óra) munkarendben a megkérdezettek 78,03%-a, váltó 

műszakban (8 órás) 23,08%-a, rugalmas munkaidőben 3,85%-a dolgozik (211. sz. grafikon).     
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211. sz. grafikon 

 

Ülőmunkát a megkérdezettek 57,69%-a, állómunkát 38,46%-a végez, nem válaszolt 3,85%-a 

(212. sz. grafikon).  

 

 

212. sz. grafikon 

 

Az ülőmunkát végzők közül irodai jellegű tevékenységet 57%, ipari jellegűt 26,67%, 

járművezetéshez kapcsolódót 6,67% folytat (213. sz. grafikon).  
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213. sz. grafikon 

 

Az idősödő munkavállalók esetében az izomerő csökkenése, a reakcióidő megváltozása miatt 

még inkább érvényesülnie kell azoknak az ergonómiai követelmények, amelyek az életkorból 

adódó kockázatokat csökkentik. A munkavállaló testméreteire, életkori sajátosságaihoz 

alakítható gépek, berendezések (munkaasztal, munkaszék), a kezelőelemek helyének 

megválasztása jelentősen csökkentheti a kockázatokat (214. sz. grafikon). 

 

 

214. sz. grafikon 
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Az idősödő munkavállalóknál a kor előrehaladtával megváltozik a látása, hallása, tapintása. 

A megfelelő munkahelyi világítás a munkavégzés közben feltétele a munkateljesítmény 

megtartásának, a balesetek megelőzésének. A válaszadók 26,92%-ban teljes mértékben 

megfelelőnek találták a munkahelyi világítást, 46,15%-ban megfelelőnek, 23,08%-a részben 

megfelelőnek, 3,85%-a nem válaszolt (215. sz. grafikon).  

 

 

215. sz. grafikon 

 

A megfelelőnek ítéli-e meg a munkahelyi hőmérsékletet/páratartalmat a munkavégzés közben 

kérdésre a válaszok az alábbiak: 15,38%-a szerint teljes mértékben megfelelő, 42,31%-a 

megfelelő, 30,77%-a részben megfelelő, 7,69%-a inkább nem megfelelő, 0%-a egyáltalán 

nem megfelelő, 3,85%-a pedig nem válaszolt (216. sz. grafikon). 
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216. sz. grafikon 

 

Az élettani tartalékok csökkenése az idősödő személyt sokkal sérülékenyebbé teszik, ezért is 

fontos, hogy a munkavállaló ismerje saját képességeit és fogadja el a korlátait, mert ez az 

egészségkárosodás és a munkahelyi balesetek megelőzésének fontos lehetősége. Ezért 

kérdeztük meg a munkavállalókat, hogy milyen változást tapasztalt az alábbi képességeiben 

az elmúlt 2 évben a fényigény területén. 26,92%-a szerint javult, 57,69%-a szerint romlott, 

nem válaszolt 15,38%-a (217. sz. grafikon).  
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217. sz. grafikon 

 

A hallásküszöb javult a válaszadók 11,54%-a szerint, romlott 69,23% szerint, nincs válasz 

19,23%-ban (218. sz. grafikon). 

 

 

218. sz. grafikon 

 

A tapintási küszöb javult a válaszadók 23,08%-ánál, romlott 38,46%-ánál, nincs válasz 

38,46%-ban (219. sz. grafikon). 

 

219. sz. grafikon 
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Tanuláshoz szükséges idő az esetek 23,08%-ában javult, 57,69%-ában romlott, 19,23%-a nem 

válaszolt (220. sz. grafikon). 

 

 

220. sz. grafikon 

 

Reakcióidő, információfeldolgozási idő a válaszadók 26,92%-ában javult, 42,31%-ában 

romlott, 30,77%-a nem válaszolt (221. sz. grafikon). 

 

221. sz. grafikon 

 

A hibázás tekintetében a válaszadók 46,15%-ánál javulás, 23,08%-ánál romlás mutatkozott, 

nincs válasz 30,77%-ban (222. sz. grafikon). 
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222. sz. grafikon 

 

A bölcsesség, önismeret a megkérdezettek szerint 76,92%-ban javult, 3,85%-ban romlott, 

19,23%-uk nem válaszolt (223.sz. grafikon). 

 

 

223. sz. grafikon 
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Szintetizálási képesség a válaszadók 34,62%-a javult 23,08%-ban romlott, 42,31%-a nem 

válaszolt (224. sz. grafikon).  

      

 

224. sz. grafikon 

 

A munkavédelmi oktatásban kitértek-e az életkori sajátosságokból adódó kockázatokra 

kérdésre 30,77%-ban igen, 57,69%-ban nem volt a felelet, 11,54%-ban nincs válasz (225. sz. 

grafikon) 
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225. sz. grafikon 

 

A megkérdezettek munkavégzésére jellemző (több jó válasz van) a mikromanipulációs 

tevékenység 15,38%-ban, az időkényszer keretei között végzett tevékenység 53,85%-ban, a 

rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével 23,08%-ban, tartósan 

szükséges akaratlagos figyelemmel 30,77%-ban, monotónia 34,62%-ban, különösen bonyolult 

szabályok, utasítások alapján végzett tevékenység 19,23%-ban, nehéz fizikai munka (emelés, 

cipelés, tolás, húzás) 19,23%-ban, kényszertesttartás huzamosabb ideig (guggolás, hajlás, 

térdepelés stb.) 11,54%-ban, balesetveszélyes munka (robbanás és tűzveszély, leesés veszélye 

stb.) 7,69%-ban, automatizált rendszerek irányítása 19,23%-ban, a vizuális, az akusztikus 

indikátorok vagy ezek kombinációinak a működtetése 7,69%-ban jellemzi a tevékenységüket 

(226. számú ábra). 
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226. sz. grafikon 

 

Rákérdeztünk, arra is, hogy az idősödő munkavállalók véleménye szerint a munkáltató tesz-e 

az életkorából adódó kockázatok csökkentéséért („idősbarát munkahely” kialakítása). A 

válaszadók 26,92%-a szerint igen, 65,38%-a nem, 7,69%-a nem válaszolt (227. sz. grafikon).  

 

 

227. sz. grafikon 
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A stressz jelenlétét a munkavégzés során a megkérdezettek az alábbiakban jelölték meg: 

időkényszer 30,77%-ban, bizonytalanság (munkahely elvesztése, betegségek stb.) 15,38%-

ban, fölöslegesség érzése 0%-ban, nem becsülik a munkájukat 7,69%-ban, túl nagy felelősség 

hárul rájuk (anyagiakért és emberekért) 7,69%-ban, állandó döntéskényszer 3,85%-ban, túl 

sok/kevés információ a munkával kapcsolatosan 15,38%-ban, túlmunka 3,85%-ban, 15,38% 

pedig nincs válasz (228. számú grafikon). 

 

 

228. számú grafikon 

 

A megkérdezetteket az alábbi megbetegedéseket az utóbbi 3 évben ilyen gyakorisággal érték 

el (több válasz is lehetséges): depresszió, szorongás, alvászavar 0%-ban, magas vérnyomás 

57,69%-ban, koszorúér-betegség 0%-ban, agyi keringési betegség (stroke) 0%-ban, 

cukorbetegség 11,54%-ban, emésztőszervi megbetegedések (gyomorégés, gyomorfekély stb.) 

3,85%-ban, mozgásszervi betegségek (gerincbetegségek, végtagok betegsége stb.) 11,54%-

ban, daganatos megbetegedés 0%-ban (229. sz. grafikon). 
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229.sz. grafikon 

 

Arra kérdésre, hogy az elmúlt 2 évben volt-e táppénzen a fenti betegségek bármelyikével, az 

esetek 3,85%-ában 7 nap alatti, 15,38%-ában, 3,85%-ban 7–14 nap, 0%-ban 15–21 nap, 0%-

ában 21–30 nap 0%-ában 30 nap felett 65,38%-ban nem, 11,54%-ában nincs válasz (230. sz. 

grafikon) 
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230. sz. grafikon 

 

Munkaköri alkalmassági vizsgálaton évente vesz részt 88,46%-a a megkérdezetteknek, míg 

11,05%-a nem vesz részt ilyen vizsgálatokon (231. sz. grafikon). 

    

 

231. számú grafikon 

 

A munkáltató munkahelyi egészségfejlesztést biztosít 57,70%-ban, amiből a fizikai aktivitásra 

vonatkozó tevékenység 3,85%, stresszkezelés 3,85%, az erre vonatkozó oktatás 50% (232. sz. 

grafikon).  
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232. sz. grafikon 

 

Megjegyzés, javaslat, egyéb közlendő nem volt. 

Összegezve a munkavállalók válaszait az idősödő munkavállalók esetében, erősségként 

értékeljük, hogy az idősödő munkavállalók több mint 88%-a vesz részt munkaköri 

alkalmassági vizsgálaton, amikor az életkorral összefüggő növekvő és csökkenő képességek 

megítélése mellett lehetőség van a megterhelés/igénybevétel függvényében elbírálni a 

munkavállalók munkaköri alkalmasságát, meghatározni azokat a feltételeket, amelyek mellett 

az idősödő munkavállalók egészségük károsodása nélkül végezhetik a munkájukat. A primer 

és szekunder prevenció a munkaköri alkalmassági vizsgálatok során nemcsak a foglalkozási 

megbetegedések, hanem a sorsszerű betegségek korai diagnosztizálására is alkalmasak, 

melynek népegészségügyi jelentősége van. A 30 napot meghaladó táppénzes napok száma 

0%, ami a primer, szekunder és tercier prevenció hatékonyságát jelzi. A felmérésekből az is 

kiderült, hogy az idősödő munkavállalók tisztában vannak a képességeikkel, melyek a 

felméréseink alapján, megfelelnek a hazai és nemzetközi adatoknak. A gyengeségek közé 

tartozik, hogy a munkáltató, a válaszadók véleménye alapján, csak kevés területen alakítja a 

munkahelyet az idősödő munkavállalók igényeihez, így az „idősbarát munkahely” kialakítása 

elmarad, noha a munkáltatónak felelőssége és kötelessége megteremteni azokat a 

munkafeltételeket, amelyek mellett az idősödő munkavállalót a legkisebb megterhelés éri. Bár 

erősségnek tekinthető, hogy a munkahelyi egészségfejlesztés jelen van csaknem 58%-ban, de 

gyengeségnek tekinthető, hogy nem használják azokat a lehetőségeket, amelyek alkalmasak 

az idősödő munkavállalók aktivitásának megőrzésére. A gyengeségek azonban egyben 
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lehetőséget is jelentenek. Az idősbarát munkahelyek megteremtése nemcsak kötelezettség, 

hanem egyben lehetőség is, aminek nagy előnye, hogy rövid idő szükséges a 

beilleszkedéshez, a termelékenység nő, a csökkent megterhelés, kevesebb megbetegedést 

eredményez (a munkából kiesett napok száma csökken), ezen túl lehetőséget is jelent a 

szakmai fejlődéshez, ezzel is pluszmotivációt biztosítva a munkavállalónak. A munkahelyi 

egészségfejlesztés, minden korosztályban, de az idősödő munkavállalók esetében különösen, 

kiváló eszköz a munkaképesség megtartására, azoknak a készségeknek a fejlesztésére, melyek 

az életkorral változnak.  

 

4.2.4. Pszichoszociális kérdőív kiértékelése 

 

XV. A munkáltatók vezetők, menedzserek pszichoszociális kockázatainak felmérése a 

gumiiparban 

 

A munkahelyek egészségkárosító kockázatait vizsgálatakor jelentős szerepe van a 

pszichoszociális kockázatoknak. Az egyes munkakörök elemzéséből kitűnik, hogy minden 

munkakörben jelentős a fokozott pszichés megterhelés, így a vezető beosztásban dolgozóké 

is. A pszichoszociális kockázatok ismerete, ezek csökkentése/megszüntetése alapvető feladat 

a munka világában, nemcsak azért, mert következményeként sok megbetegedés alakulhat ki, 

esetleg már létező megbetegedések tüneteinek súlyosbodását, más megbetegedések 

kialakulásának siettetését okozzák, hanem azért is, mert ennek a kockázatnak a jelenléte, 

jelentősen növelheti a munkabalesetek kialakulását. A munkaköri alkalmassági vizsgálatok 

keretében fontos az adott kockázatnak kitett munkavállalók körében elvégezni ezeket a 

vizsgálatokat is. A vizsgálat eredményeinek összesítése jelzi az adott iparágban, jelen esetben 

a gumiiparban dolgozók körében a pszichoszociális kockázatok mértékét. A bevezetőben 

kategóriánként néhány jellemzőt kértünk megadni (beosztás, régiség/tapasztalat) az adott 

munkakörben, életkor, nem. Témakörökbe csoportosítva öt-öt kérdést tettünk fel, és végül egy 

tizenegy kérdésből álló rész található, mintegy összegzésként. Az egészségkárosító 

kockázatok hatásai az expozíciós idő is befolyásolja. Ezért kérdeztünk rá, arra, hogy a 

megkérdezett hány éve dolgozik ebben a beosztásban (233. számú grafikon). 
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233. sz. grafikon 

 

A nemeket tekintve 7,59% nő, 92,31%-a férfi (234. sz. grafikon). 

 

 

234. grafikon 

 

Életkora: 18–35 közötti életkor 37%-a, 36–45 közötti életkor 30%-a, 46–58 közötti életkor 

30%-a, 59–65 közötti életkor 0%-a, 66–74 közötti életkor 0%-a (235. sz. grafikon) 
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235. sz. grafikon 

 

Feladatkör – szerepzavar (1–5.) 

1. Tisztában van azzal, mit várnak el öntől a munkahelyén? 

Ennek hiányában, a döntések meghozatala elnehezül, distresszt okoz, mint ahogy az a 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, felsorolva azokat a 

tevékenységeket, amelyek a fokozott pszichés terheléssel járnak, vagyis a döntés 

szükségessége a nehezen áttekinthető helyzetben, melyet a 236. sz. grafikon mutatja. 

 

 

236. sz. grafikon 
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2. Tudja, hogyan végezze el a munkáját? 

A különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért, valamint a döntés 

szükségessége bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások alapján nagy körültekintést 

igényelnek (237. sz. grafikon). 

 

 

237. sz. grafikon 

 

3. Tisztában van-e a kötelességeivel és a felelősségeivel? 

Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben [33/1998. (VI. 24.) 

NM rendelet 6. számú melléklete] mely a pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett 

munkavállalókat, mint a gazdálkodószervezet hierarchizáltságából, belső 

kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei, fokozott pszichés kockázatot 

jelent (238. sz. grafikon). 
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238. sz. grafikon 

 

4. Világosak-e az ön számára munkahelyi részlegének feladatai és céljai? 

A döntés szükségessége nehezen áttekinthető helyzetben vagy új helyzetekben, egymást 

gyorsan követő problémákban a fokozott pszichés megterhelés jelenléte, ha nem látja át a 

munkahelyi részlegének feladatait és céljait (239. sz. grafikon). 

 

 

239. sz. grafikon 

 

5. Érti-e, hogy a munkája hogyan illeszkedik bele a szervezet működésébe? 
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Egyöntetű válasz szerint a válasz igen. (240. sz. grafikon) 

 

 

240. sz. grafikon 

 

Feladatkör – szerepzavar (1-5.) pontszámának összesítése (5–7 között) alacsony pszichés 

kockázatot jelent. 

Pszichés/mentális megterhelés (6–10.) 

 

6. Általában milyen jellegű, milyen súlyú döntéseket kell hoznia?  

Döntés szükségessége a nehezen áttekinthető helyzetben, új helyzetekben, hiányos 

információk alapján, ellentmondó információk alapján, bonyolult szabályok, összefüggések 

utasítások alapján, egymást gyorsan követő problémákban, fokozott kockázatot jelentenek. 

(241. sz. grafikon) 
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241. sz. grafikon 

 

7. Kell-e olyan feladatot végezni, amikor ismeretei nem elegendőek a probléma 

megoldásához? A döntés szükségessége hiányos információk alapján, ellentmondó 

információk alapján, a fokozott pszichés kockázatok okozói. (242. sz. grafikon)  

 

 

242. sz. grafikon 
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8. Milyen mértékben fordulnak elő váratlan munkaütemezések? 

Döntés szükségessége új helyzetekben, egymást gyorsan követő problémákban. (243. sz. 

grafikon) 

 

 

243. sz. grafikon 

 

9. Van-e elég információja a munkafeladat zökkenőmentes, megfelelő minőségű 

elvégzéséhez? 

Döntés szükségessége hiányos információk alapján (244. sz. grafikon). 
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244. sz. grafikon 

 

10. Mennyire érzi munkahelyét megterhelőnek, stresszesnek? (245. sz. grafikon) 

 

 

245. sz. grafikon 
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Pszichés/mentális megterhelés (6-10.) pontjait összegezve 5–10 közötti értéket jelez, ami az 

alacsony és közepes terhelést jelenti. 

 

Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) 

 

11. Kap-e visszajelzést a vezetőjétől munkája minőségéről (246. sz. grafikon) 

 

 

246. sz. grafikon 
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12. Milyen támogatást kap feletteseitől a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához?  

(247. sz. grafikon) 

 

247. sz. grafikon 

 

13. Milyen támogatást kap kollégáitól a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához? 

(248. sz. grafikon) 

 

 

248. sz. grafikon 
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14. Mennyire jellemzőek az ügyfelekkel, alvállalkozókkal kapcsolatos konfliktusok? (249. sz. 

grafikon) 

 

 

249. sz. grafikon 

 

15. Ki van-e téve rosszindulatú megjegyzéseknek, zaklatásnak? 

 

Az inzultus leértékelheti a munkateljesítményt, bármivel meg lehet a személyt gyanúsítani, 

véleménynyilvánítását gátolhatják, értelmetlen feladatra kötelezhetik. Legalább fél éven át, 

minimum heti egy inzultus jelent egy személy számára pszichoterrort. Munkahelyi 

előfordulása 5-7% (250. sz. grafikon). 
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250. sz. grafikon 

 

Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) pontjait összesítve 5–8 pont között, ami alacsony – 

közepes kockázatot jelent. 

 

Fiziológiás követelmények (16–20.) 

 

16. Naponta általában hány órát dolgozik? (251. sz. grafikon) 

 

 

251. sz. grafikon 
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17. Műszakbeosztása (252. sz. grafikon) 

 

 

252. sz. grafikon 

 

18. Kap-e olyan határidőket, amelyeket képtelenség betartani? Időkényszer alatt végzett 

munka (253. sz. grafikon). 

 

 

253. sz. grafikon 
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19. Van-e lehetősége, hogy pihenőt tartson munka közben? (254. sz. grafikon) 

 

 

254. sz. grafikon 

 

20. Gyakran kell-e időhiány miatt túl intenzíven dolgoznia? Rutin szellemi munka az 

időkényszer viszonyai között (255. sz. grafikon). 
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255. sz. grafikon 

 

Fiziológiás követelmények (16–20.) pontjait összesítve 5–9 között, ami alacsony és közepes 

kockázatot jelent. 

 

Munkaszervezés – kontroll (21–25.) 

 

21. Eldöntheti-e mikor tartson szünetet? (256. sz. grafikon) 

 

256. sz. grafikon 
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22. Mennyire érzi munkája hasznosságát? (257. sz. grafikon) 

 

 

257. sz. grafikon 

 

23. Lehetősége van új dolgokat tanulnia munkája során? (258. sz. grafikon) 

 

258. sz. grafikon 
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24. Megválaszthatja-e hogyan szervezze a munkáját? (259. sz. grafikon) 

 

 

259. sz. grafikon 

 

25. Képességeit milyen mértékben tudja kamatoztatni? (260. sz. grafikon). 

 

 

260. sz. grafikon 
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Munkaszervezés – kontroll (21–25.) pontjait összegezve 5–3 pont közötti, ami alacsony 

kockázatot jelent. 

 

Munkakörnyezet (26–30.) 

 

26. Mennyire felelnek meg a munkája ellátásához szükséges technikai feltételek (szerszámok, 

műszerek, számítógép sebessége, szoftverek stb.)? (261. sz. grafikon) 

 

261. sz. grafikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Mennyire komfortos a munkakörnyezet? (pl. zaj, megvilágítás, klíma) (262. sz. grafikon) 
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262. sz. grafikon 

 

28. Milyennek tartja a munkahely kialakítását? (nagycsarnok, kisműhely, szerszámok, stb.)  

(263. sz. grafikon) 

 

 

263. sz. grafikon 
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29. A munkavégzése során nagyobbrészt egyedül, segítség nélkül kell dolgoznia? (264. sz. 

grafikon) 

 

264. sz. grafikon 

 

30. Milyen a munkahelyi pihenő-, étkezőhelyiség kialakítása? (265. sz. grafikon) 

 

 

265. sz. grafikon 
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A munkakörnyezet (26–30.) pontjait tekintve, 4–7 pont közötti értékeket kaptunk, ami alacsony 

kockázatot jelent. 

 

Milyen mértékben okoznak önnek munkahelyi stresszt, feszültséget az alábbiak? 

(1-es legkevésbé, 5-ös legnagyobb mértékben) 

Súlyponti faktorok (31.1–31.11) 

 

31.1. Az elvárások túlzott mértéke (266. sz. grafikon) 

  

 

266. sz. grafikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.2. Megoldhatatlan feladat (267. sz. grafikon) 
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267.sz. grafikon 

 

31.3. Az elismerés hiánya (268. sz. grafikon) 

 

 

268. sz. grafikon 

 

31.4. Konfliktusok kezelése vezetővel, kollégákkal (269. sz. grafikon) 
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269. sz. grafikon 

 

31.5. Konfliktusok kezelése ügyfelekkel (270. sz. grafikon) 

 

 

270. sz. grafikon 

31.6. Túl hosszú munkaidő (271. sz. grafikon) 
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271. sz. grafikon 

 

31.7. Csak a minőség rovására lehet a munkát időben befejezni (272. sz. grafikon)  

 

 

272. sz. grafikon 
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31.8. Nem komfortos munkafeltételek (aláhúzandó: zaj, klíma, munkaterület, egyéb). (273. sz. 

grafikon) 

 

 

273. sz. grafikon 

                         

31.9. Munkája és családi élete nehezen összeegyeztethető (274. sz. grafikon) 

 

 

274. sz. grafikon 

 

31.10. A munkahely bizonytalansága (275. sz. grafikon) 
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275. sz. grafikon 

 

31.11. Egyéb tényező, éspedig (276. sz. grafikon) 

Egyéb kiegészítés:  

Elvárások megfogalmazása a helyzet teljes megismerése mellett. 

 

 

276. sz. grafikon 
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A fentieket összegezve, a pontszámok átlagát tekintve (1,4) a pszichés megterhelés alacsony 

fokú a megkérdezettek körében. 

 

32. Véleménye szerint mi az a tényező, amely munkahelyén a legnagyobb stresszt okozza? 

A legtöbb választ a megfelelés, a váratlan, nem betervezett feladatok (kapkodás, sürgős 

vizsgálat), a törvényi bizonytalanságok, hatósági nem hozzáértés. 

A válaszok elemzése alapján a pontokat összegezve, a pszichés megterhelés a megkérdezett 

munkáltatóknál alacsony szintű (átlagban 1-2 pont között). Ahol az 1-nél magasabb értékeket 

regisztráltuk, ott olyan problémák jelentek meg, mint „gyakran kell-e időhiány miatt túl 

intenzíven dolgoznia”, „csak a minőség rovására lehet a munkát időben befejezni”, „az 

elismerés hiánya”, „az elvárások túlzott mértéke”, „a döntés szükségessége hiányos 

információk alapján”, „ellentmondó információk alapján”, a fokozott pszichés kockázatok 

okozói, vagyis az időkényszer és az információhiány a munkáltatók véleménye szerint a 

legjelentősebb distressz tényezők. 

 

XVI. Munkavállalók pszichoszociális kockázatainak felmérése a gumiiparban 

Az alábbiakban, a megkérdezettek beosztása és az adott munkakörben eltöltött időt tüntettük 

fel (277. sz. grafikon). 

 

      

277. sz. grafikon 
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Nemek szerinti megoszlás 75,58%-a férfi, 24,42%-a pedig nő (278. sz. grafikon). 

  

 

278. sz. grafikon 

 

Életkora: 18–35 közötti életkor 45%-a, 36–45 közötti életkor 20%-a, 46–58 közötti életkor 

23%-a, 59–65 közötti életkor 15%-a, 66–74 közötti életkor 0%-a (279. sz. grafikon) 

 

 

279. sz. grafikon 
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Feladatkör – szerepzavar (1–5.) 

 

1. Tisztában van azzal, mit várnak el öntől a munkahelyén? 

A distressz ennek hiányában alakul ki, a döntések meghozatala elnehezül, mint ahogy azt a 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. számú melléklete tartalmazza, felsorolva azokat a 

tevékenységeket, amelyek a fokozott pszichés terheléssel járnak, vagyis a döntés 

szükségessége a nehezen áttekinthető helyzetben, melyet a 280. sz. grafikon mutat. 

 

 

280. sz. grafikon 

 

2. Tudja, hogyan végezze el a munkáját? 

Fokozott pszichés terhelés, mely különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi 

értékekért, valamint a döntés szükségessége bonyolult szabályok, összefüggések, utasítások 

alapján nagy körültekintést igényelnek (281. sz. grafikon). 
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281. sz. grafikon 

 

3. Tisztában van-e a kötelességeivel és a felelősségeivel? 

A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. számú melléklete, mely a pszichoszociális kóroki 

tényezők hatásának kitett munkavállalókat, mint a gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, 

belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei, az 5-ös melléklet szerint 

pedig a különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért. fokozott pszichés 

kockázatot jelent (282. sz. grafikon). 

 

 

282. sz. grafikon 
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4. Világosak-e az ön számára munkahelyi részlegének feladatai és céljai? 

A döntés szükségessége nehezen áttekinthető helyzetben vagy új helyzetekben, egymást 

gyorsan követő problémákban a fokozott pszichés megterhelés jelenléte, ha nem látja át a 

munkahelyi részlegének feladatait és céljait (283. sz. grafikon). 

 

 

283.sz. grafikon 

 

5. Érti-e, hogy a munkája hogyan illeszkedik bele a szervezet működésébe? 

A gazdálkodószervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó 

konfliktusszituációk érintettjei, a munkafolyamatok ismerete, vagy ismeretének hiánya, 

különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer 

vagy különleges figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben kialakuló 

distressz (284. sz. grafikon). 
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284. sz. grafikon 

 

Feladatkör – szerepzavar (1–5.) pontjainak összesítése, és annak átlaga alacsony pszichés 

megterhelést jelent. 

 

Pszichés/mentális megterhelés (6–10.) 

 

6. Általában milyen jellegű, milyen súlyú döntéseket kell hoznia?  

Döntés szükségessége a nehezen áttekinthető helyzetben, új helyzetekben, hiányos 

információk alapján, ellentmondó információk alapján, bonyolult szabályok, összefüggések 

utasítások alapján, egymást gyorsan követő problémákban, fokozott kockázatot jelentenek. 

(285. sz. grafikon) 
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285. sz. grafikon 

 

7. Kell-e olyan feladatot végezni, amikor ismeretei nem elegendőek a probléma 

megoldásához? 

Ha a döntéseket hiányos információk alapján, ellentmondó információk alapján, kell 

meghoznia a munkavállalónak, az fokozott pszichés kockázatot jelent (286. sz. grafikon).  

 

 

286. sz. grafikon 

 

8. Milyen mértékben fordulnak elő váratlan munkaütemezések? 
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A válaszadók nagy része szerint, időközönként előfordul, de nem zavarja, ezt követően a 

„nem jellemző” rubrikát jelölték be (287. sz. grafikon). 

 

 

287. sz. grafikon 

 

9. Van-e elég információja a munkafeladat zökkenőmentes, megfelelő minőségű 

elvégzéséhez? 

Distresszt okoz, a döntések szükségessége hiányos információk alapján (288. sz. grafikon). 

 

 

288. sz. grafikon 
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10. Mennyire érzi munkahelyét megterhelőnek, stresszesnek? (289. sz. grafikon) 

 

 

289. sz. grafikon 

 

Pszichés/mentális megterhelés (6–10.) pontjainak összesítése alapján (2,6 pont) a pszichés 

megterhelés közepes pszichés terhelést jelent. 
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Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) 

 

11. Kap-e visszajelzést a vezetőjétől munkája minőségéről? (290. sz. grafikon) 

 

290. sz. grafikon 

 

12. Milyen támogatást kap feletteseitől a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához? 

(291. sz. grafikon) 

 

 

291. sz. grafikon 
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13. Milyen támogatást kap kollégáitól a munkafeladataiból adódó problémák megoldásához? 

(292. sz. grafikon) 

 

 

292. sz. grafikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Mennyire jellemzőek az ügyfelekkel, alvállalkozókkal kapcsolatos konfliktusok? (293. sz. 

grafikon) 
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293. sz. grafikon 

 

15. Ki van-e téve rosszindulatú megjegyzéseknek, zaklatásnak? 

Ha legalább fél éven át, minimum heti egy inzultus ér egy személyt, az pszichoterror. 

Munkahelyi előfordulása 5-7%. Az inzultus leértékelheti a munkateljesítményt, bármivel meg 

lehet a személyt gyanúsítani, véleménynyilvánítását gátolhatják, értelmetlen feladatra 

kötelezhetik (294. sz. grafikon). 

 

 

294. sz. grafikon 

 

Szociális kapcsolatok és vezetés (11–15.) pontjai alapján (1,6) alacsony kockázatot képez. 
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Fiziológiás követelmények (16–20.) 

 

16. Naponta általában hány órát dolgozik? (295. sz. grafikon) 

 

 

295. sz. grafikon 

 

17. Műszakbeosztása (296. sz. grafikon) 

 

 

296. sz. grafikon 

 

18. Kap-e olyan határidőket, amelyeket képtelenség betartani? (297. sz. grafikon) 
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297. sz. grafikon 

 

19.Van-e lehetősége, hogy pihenőt tartson munka közben? (298. sz. grafikon) 

 

 

298. sz. grafikon 

20. Gyakran kell-e időhiány miatt túl intenzíven dolgoznia? (299. sz. grafikon) 
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299. sz. grafikon 

 

Fiziológiás követelményekkel (16–20.) kapcsolatos pszichés kockázatok a pontok alapján (1,2) 

alacsony értéket mutatnak. 

 

Munkaszervezés – kontroll (21–25.) 

 

21. Eldöntheti-e mikor tartson szünetet? (300. sz. grafikon) 

 

300. sz. grafikon 

 

22. Mennyire érzi munkája hasznosságát? (301. sz. grafikon) 
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301. sz. grafikon 

 

23. Lehetősége van új dolgokat tanulnia munkája során? (302. sz. grafikon) 

 

302. sz. grafikon 

 

24. Megválaszthatja-e hogyan szervezze a munkáját? (303. sz. grafikon) 
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303. sz. grafikon 

 

25. Képességeit milyen mértékben tudja kamatoztatni? (304. sz. grafikon) 

 

 

304. sz. grafikon 

 

Munkaszervezés – kontroll (21–25.) a válaszok alapján értékelt pontszámok szerint (1,8), a 

pszichés kockázat alacsony.  
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Munkakörnyezet (26–30.) 

 

26. Mennyire felelnek meg a munkája ellátásához szükséges technikai feltételek? 

(szerszámok, műszerek, számítógép sebessége, szoftverek stb.) (305.sz. grafikon) 

 

305. sz. grafikon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Mennyire komfortos a munkakörnyezet? (pl. zaj, megvilágítás, klíma) (305. sz. grafikon) 
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305. sz. grafikon 

 

28. Milyennek tartja a munkahely kialakítását? (nagycsarnok, kisműhely, szerszámok stb.) 

(306. sz. grafikon) 

 

306. sz. grafikon 

 

29. A munkavégzése során nagyobbrészt egyedül, segítség nélkül kell dolgoznia? (307.sz. 

grafikon). 
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307. sz. grafikon 

 

30. Milyen a munkahelyi pihenő-, étkezőhelyiség kialakítása? (308. sz. grafikon) 

 

 

308. sz. grafikon 

 

Munkakörnyezet (26–30.) kérdőíveit összegezve, a pontszámok alapján (1,06), az alacsony 

osztályba sorolható a pszichoszociális kockázata a munkavállalóknak. 

 

Milyen mértékben okoznak önnek munkahelyi stresszt, feszültséget az alábbiak? (1-es 

legkevésbé, 5-ös legnagyobb mértékben)  
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Súlyponti faktorok (31.1–31.11). 

 

31.1. Az elvárások túlzott mértéke (309. sz. grafikon). 

 

 

309. sz. grafikon 

 

31.2. Megoldhatatlan feladat (310. sz. grafikon) 

 

 

310. sz. grafikon 

 

31.3. Az elismerés hiánya (311. sz. grafikon). 
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311. sz. grafikon 

 

31.4. Konfliktusok kezelése vezetővel, kollégákkal (312. sz. grafikon). 

 

 

312. sz. grafikon 

 

 

 

31.5. Konfliktusok kezelése ügyfelekkel (313. sz. grafikon). 
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313. sz. grafikon 

 

31.6. Túl hosszú munkaidő (314. sz. grafikon). 

 

 

314. sz. grafikon 

 

31.7. Csak a minőség rovására lehet a munkát időben befejezni (315. sz. grafikon). 
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315. sz. grafikon 

 

31.8. Nem komfortos munkafeltételek (aláhúzandó: zaj, klíma, munkaterület, egyéb)   

A megkérdezettek 20%-a utal arra, hogy a klíma vagy a zaj okoz stresszt, a többi bejelölés 

szerint ilyen kockázatot nem észlelnek (316. sz. grafikon). 

 

  

316. sz. grafikon 

 

31.9. Munkája és családi élete nehezen összeegyeztethető (317.sz. grafikon). 
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317. sz. grafikon 

 

31.10. A munkahely bizonytalansága (318. sz. grafikon). 

 

 

318. sz. grafikon 

 

31.11. Egyéb tényező, éspedig: elvárások megfogalmazása a helyzet teljes megismerése 

mellett 
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68%-a nem fogalmaz meg semmilyen elvárást, 32%-nak vannak elvárásai, ami főleg a 

megfeleléssel, a klímával (túl meleg/meleg van) illemhelyiségek állapotával, illetve a 

javítandó munkabérrel kapcsolatosak (319. sz. grafikon). 

 

 

319. sz. grafikon 

 

Arra a kérdésre, hogy ilyen mértékben okoznak önnek munkahelyi stresszt, feszültséget az 

alábbiak (1-es legkevésbé, 5-ös legnagyobb mértékben), a válaszadók legnagyobb 

százalékban az elvárások túlzott mértékét, az elismerés hiányát, a munkahely 

bizonytalanságát jelölték meg. A pontszámok alapján (1,5) az alacsony kockázatokba 

sorolható. 

32. Véleménye szerint mi az a tényező, amely a munkahelyén a legnagyobb stresszt okozza? 

Kérjük írja le: 

a meg nem tanult dolgok hiánya, a partnerek kiszámíthatatlansága, pontatlansága, a munkatempó, 

édesanyám betegsége, a munkával kapcsolatos lemaradás, rakodások ütemtervének változása, autók 

nem időben való kiállása, érkezése, mivel új munkaterületen dolgozom év eleje óta, ezért a kezdeti 

nehézségek időszakát élem. Ahogy jönnek a sikerek, úgy fog ez egyre jobban kisimulni, csak a minőség 

rovására lehet a munkát időben befejezni, sokszor sietni kell, azért, hogy a határidőket be tudjuk tartani. 

A megfelelés. A 3 műszakos munkarendben az éjszakai műszak, kevés szünet, az új munkaerő, 

vezetőkkel és vagy kollégákkal való konfliktus, illemhelyiség javítandó. A fejetlenség, meg ha a 

kimérés mellett még a gumitáblát is pakolnom kell a hengereknél, klíma, nem megfelelő 
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kommunikáció, a zaj, munkabér. Ha több olyan munka adódik, ami sürgős, mármint egyszerre, ilyenkor 

mérlegelni kell, hogy melyik élvez elsőbbséget. Időkorlátok. Vannak periódusok mikor egyszerre kell 

helytállni több munkaterületen, ilyenkor mérlegelnem kell, hogy melyik a legfontosabb és egy sorrendet 

felállítva kell elvégeznem a feladatom. DE! ez sem „NAGY” stressz.  

 

A kiválasztott munkakörök elemzéséből kiderült, hogy minden munkakörben jelen van a 

fokozott pszichés megterhelés, ahogy az, az alábbiakból is kitűnik: 

vegyipari alapanyagot, gumiterméket és műanyag terméket gyártó gépek kezelői – munkahelyi 

klíma, emelkedett hőmérséklet, páratartalom, szellőztetés esetleges hiánya, – fokozott pszichés 

terhelés, időkényszer, monotonitás, csúszás, elesés, emeléssel kapcsolatos hát- és 

deréksérülések, valamint a munkavégzéshez használt gépek (szeletelő, daráló stb.) kockázatai, 

egyaránt jelen vannak (ergonómiai kockázat, fokozott pszichés terhelés) 

vegyipari alapanyag-feldolgozó gépek vezérlői – csúszás, elesés, emeléssel kapcsolatos hát- és 

deréksérülések, valamint a munkavégzéshez használt gépek kockázatai, kémiai biztonsági 

előírások betartása, egyéni védőfelszelések kezelése, fokozott pszichés terhelés, az emberekkel 

foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben, képernyő előtt végzett munka 

(ergonómiai kockázat, fokozott pszichés terhelés) 

vegyésztechnikusok, mérnökasszisztensek, laboránsok – gazdálkodó szervezet 

hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei, a 

túlmunka esetenkénti igényével, az ülő- és állómunka váltakozó megjelenése, a képernyős 

munkahely kritériuma mellett mind ergonómiai, mind fokozott pszichés megterhelést okoznak 

nehézvegyipari és szervesvegyipari mérnökök – fokozott pszichés terhelés különösen nagy 

felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért, döntés szükségessége, az ülő- és állómunka 

váltakozó megjelenése, a képernyős munkahely kritériuma mellett mind ergonómiai, mind 

fokozott pszichés megterhelést okozhatnak itt is. 

szakmai irányítók és felügyelők, munka- és termelésszervezők – fokozott pszichés terhelés az 

anyagiakért és emberekért való felelősség, idő- és teljesítménykényszer, kapcsolattartás, 

emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben, képernyős munkahely, 

mind pszichés, mind ergonómiai megterhelést eredményez. 

A kérdőívekre adott válaszok alapján kialakult pontszámok szerint ezek a pszichoszociális 

kockázatok a legtöbb esetben alacsony kockázatot jelentenek, de természetesen egyénenként 

eltérő módon. Tekintettel arra, hogy egyszerre, mint a felmérésekből kitűnik, több 

pszichoszociális kockázati tényező is jelen van, ezek összegeződnek, sztohasztikus hatás 

érvényesül, így megnövekszik az egészségkárosító hatás. A kockázatok csökkentésére a 
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munkaszervezés mellett, a munkahelyi zaj és klíma optimálissá tétele, azaz a munkavégzés és 

munkakörnyezet módosítása jelentősen csökkenthetné ezeket a kockázatokat, akárcsak az 

egyénre szabott kockázatelemzés, és a munkahelyi egészségfejlesztés keretein belül a 

stresszoldó tréningek bevezetése, akár egyéni, akár csoportos módon. A munkáltatónak nagy 

felelőssége van ezen kockázatok megszüntetésére/csökkentésére, mert a distressz csökkenése 

növeli a munkavállaló teljesítőképességét, csökkenti a morbiditást valamint a táppénzes napok 

számát, illetve fokozza a termelékenységet és a munkavállaló aktivitásának megőrzését.  

 

4.2.5. Kérdezőbiztosok visszajelzése 

 

A kérdezőbiztosok véleménye szerint a megkérdezettek, a munkavállalók és a munkáltatók 

egyaránt együttműködően fogadták mind az általános, mind az ergonómiai, mind az idősödő 

munkavállalókra vonatkozó kérdőíveket, valamint a pszichoszociális kockázatok felmérésére 

szolgáló kérdőíveket és a megkeresésükre 100%-ban kitöltötték azokat. 

 

5. Összefoglaló a kutatási eredményekről 

 

 A projekt keretében megvalósuló kutatást a projekt konzorciumi tagjai támogatták, 

biztosították a támogató környezet kereteit, a konzorciumi tagok mindegyike jelentős 

rálátással bír a jelen projekthez kapcsolódó problémakörre. A konzorcium összetétele és azok 

tagszervezeteinek jellege biztosítja, hogy a gumiipari ágazat megfelelően képviselve legyen a 

projekt megvalósítása során. A pályázók a projekt által érintett konvergenciarégiókban (Dél-

Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld) releváns ismeretekkel rendelkeznek a helyi ágazati 

szereplőket foglalkoztató kérdéseket illetően. 

A konzorciumi tagok közül emellett az OKISZ és MOSZ több korábbi, jelen támogatási 

kérelemben szereplőnél jelentősebb nagyságrendű projekt során működött/működik együtt. A 

konzorciumi tagok közül az OKISZ és a MOSZ az Országos Munkavédelmi Bizottság (OMB) 

tagjai. 

A gumiipar ágazatban a munka világának összes szereplőjére, a munkáltatókra, 

munkavállalókra, foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra és a munkabiztonsági 

szakemberekre külön-külön az egyedi sajátosságok figyelembevételével végeztük a kérdőíves 

felméréseket. Kitértünk a foglalkozás-egészségügy és a munkabiztonság általános helyzetének 

felmérésére a fent említett szereplők megkérdezésével, valamint vizsgáltuk azokat a 
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sajátosságokat (ergonómiai és pszichoszociális kockázatok, életkor), amelyek a 

munkavégzésből, a munkakörnyezetből, illetve a munkát végző személyből adódhatnak. 

A munkavédelem és benne a foglalkozás-egészségügy célja az aktív lakosság egészségének 

megőrzése, fejlesztése, továbbá megállapítani (mérni) az egyén arra való alkalmasságát, hogy 

tudja-e teljesíteni feladatait önmaga és mások veszélyeztetése nélkül, valamint a megterhelés 

ismerete mellett meghatározni a munkavállaló lehetséges igénybevételt. A munkahelyi 

környezet minősége és közvetlen/közvetett hatásai alapvetően meghatározzák és 

befolyásolják az egészségünket és jóllétünket. A munkahelyen olyan ismereteket, 

módszereket és késztetést lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és 

életmódot segítik megvalósítani.  

Az egyes kérdőívcsoportok összesítésében szereplő SWOT-elemzéseket is figyelembe véve, a 

foglalkozás-egészségügy és munkabiztonság jelenlegi helyzetét tekintve a gumiiparban, a 

foglalkozás-egészségügy nagy erőssége a primer és szekunder prevenció az aktív lakosság 

körében. Ez részben az egészségkárosító kockázatok feltárására, a 

megszüntetésére/csökkentésére hozott intézkedések (kockázatelemzés, kockázatkezelés), a 

védőoltások alkalmazása, a holisztikus szemlélet, mely az egyén, a munka, a környezet 

összefüggésében vizsgálja a munkavállalók megterhelését, igénybevételét, jelentősen 

csökkentve, vagy megszüntetve az egészségkárosító kockázatokat, illetve a munkaköri 

alkalmassági vizsgálatok nemcsak a foglalkozási megbetegedések vagy fokozott expozíciók, 

hanem a sorsszerű megbetegedések korai kiszűrésére is alkalmasak (szekunder prevenció), 

azaz, az egészséges populáció szűrővizsgálata népegészségügyi szempontból is jelentős, 

mivel azon munkavállalók aránya, akiknek eddig nem ismert, vagy eltitkolt betegségére az 

alkalmassági vizsgálat során derült fény a gumiiparban 10% (ez így is jelentős, bár az 

országos felméréseink alapján 21–30% között változik). Ezen túl a foglalkozás-

egészségügyben felhalmozódott, az aktív lakosságra vonatkozó egészségi adatok (vizsgálati 

eredmények) olyan, az egészségügy más területén fel nem lelhető adatok, melyek 

népegészségügyi szempontból rendkívül értékesek! A munkaköri alkalmassági vizsgálat során 

végzett szűrések népegészségügyi szempontból is kiemelt jelentőségűek, és mivel a Mvt. 

értelmében a szervezett munkavégzésben ezek kötelezően elvégezhetők, és a szűrési 

hatékonyság – szemben a lakossági szűrések 10-15%-ával – csaknem 100%-a emelhető. 

Erőssége a foglalkozás-egészségügynek az a magas szintű multidiszciplináris szakmai képzés 

és tudás, amivel mind az orvosok, mind a szakasszisztensek a gumiipar területét ellátó 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatoknál rendelkeznek, és a munkavállalók és munkáltatók 

érdekeit egyaránt szolgálják. A munkabiztonság erősségének tekinthető, hogy a primer 
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prevenciót hatékonyan képviseli a foglalkozás-egészségüggyel történő együttműködésben, 

mert ezáltal megvalósul mind a technika, technológia, mind pedig a humán kockázatból 

adódó egészségkárosító tényezőknek a csökkentése/megszüntetése. Ugyancsak, a 

munkabiztonság erőssége az a szakmai felkészültség és hitelesség, amivel a primer prevenciós 

feladatait ellátta/ellátja és a munkáltatóval, valamint a foglalkozás-egészségüggyel együtt 

hatékonyan tevékenykedik a munkavállalók egészségének megőrzésében. Ugyancsak erősség 

a munkavédelmi rendszer szervezettsége, a foglalkozás-egészségügyi ellátás elérhetősége, a 

munkabiztonsági szakemberek rendelkezésre állása. a munkavállalók több mint 90%-a 

hozzájut mind a foglalkozás-egészségügyi, mind a munkabiztonsági ellátáshoz. Erősségnek 

tekinthető az is, hogy a munkavállalók érdekképviselete jelen van a munkavédelemben, így a 

munkavállalók közvetlenül juthatnak információhoz, és hallathatják a véleményüket ezen a 

területen is. Szaktevékenységként részt vesz a munkabiztonsági szakemberrel együtt a 

kockázatelemzésben – ahol az ergonómiai kockázatokra is kitérnek – a primer prevenció egyik 

fontos lehetőségeként. Erőssége a rendszernek az is, hogy a munkavédelmi oktatások minden 

esetben kitérnek az általános kockázatokon túl a speciális, így az életkorból adódó kockázatok 

ismertetésére is. A tercier prevenció is jelen van, tekintettel arra, hogy az esetek csaknem 

67%-ban nyilatkoztak úgy a válaszadók, hogy munkahelyi rehabilitációra is van lehetőség, 

ami a krónikus betegek, a balesetet szenvedettek, és az idősödő munkavállalók esetében 

kiemelt jelentőséggel bír. A munkahelyi rehabilitáció fontos állomása a munkavállaló aktív 

életbe való visszakerüléséhez a fokozatosság elve alapján, az egyén igénybevételének 

figyelembevételével (a munkahelyet alakítjuk a munkavállalóhoz és nem fordítva!). A tercier 

prevenció másik fontos területe a gondozás, amit a terhelés és igénybevétel függvényében, 

egyénre és „életre” szabott módon végeznek, ezért is állíthatjuk, hogy ez nem párhuzamos 

ellátás a háziorvossal! A gyengeségek között említjük a munkahelyi balesetek számát, ahol 

egyöntetűen a figyelmetlenséget jelölték meg, mint kiváltó tényezőt, így felmerül a kérdés, 

hogy bár nem jelölték be, ennek bizonyos hányada nem adódhat-e a munkavállalók 

fáradtságából? A pszichoszociális kockázatfelmérés hiánya alapvetően befolyásolhatja ennek 

megítélését. Ez, úgy gondoljuk, hogy megérdemelne egy részletesebb elemzést, így a 

gyengeséget, az okok megszüntetésével, erősséggé lehetne alakítani, csökkentve a 

munkahelyi balesetek számát, valamint javítva a termelékenységet.  

 

6. Javaslatok megfogalmazása 
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A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok legjelentősebb gyengeségének, amely egyben 

erősségé is alakítható a munkahelyi egészségfejlesztés hiánya, mely a primer és szekunder 

prevenció elektív helye és lehetősége. A gyengeségek között említhető a munkabiztonsági 

szakemberek munkáltatóktól való függősége. Bár a munkavédelmi törvény előírja, hogy a 

munkáltató csupán finanszírozója a munkavédelemnek, szakmai utasítást nem adhat, mégis, a 

halálos munkabaleset arra utal, hogy valószínűsíthetően az iparágban használatos gépek (pl. a 

szembe forgó hengerpárok közé nyúlás, illetve a veszélyes gépszerkezetek védőburkolatainak, 

vészleállítóinak hiányossága, vagy nem megfelelő kialakítása, a keverőberendezésekbe 

üzemelés közbeni benyúlás lehetősége stb.) szabálytalan működtetése fennállhat, azért is, 

mert bár a kockázatelemzés során ezt észlelheti a szakember és a munkáltató, nem minden 

esetben történik meg ezeknek az egészségkárosító kockázatoknak a megszüntetése. 

Feltehetően ennek az is lehet az oka, hogy a karbantartás valószínű csak az üzemképességre 

szorítkozik, a biztonsági szempontok sok esetben, háttérbe szorulnak, így nem minden 

esetben tud megvalósulni az egészséges munkavégzés technikai, műszaki és szervezési 

feltételrendszere. Gyengeségnek kell minősíteni azt is, hogy a munkáltatók, egyetlen esetben 

sem készítettek átfogó megelőzési stratégiát, ezért a munkavállaló egészségmegőrzésének 

intézkedései esetlegessé, tervezhetetlenné válnak. A gyengeségek között elsősorban kell 

említeni azt a tényt, hogy a munkavállalók munkaköri alkalmassági vizsgálata nem az arra 

akkreditált rendelőkben, hanem a munkahelyek valamelyik helységében történik. Ez nemcsak 

a rendelet megszegését jelenti, hanem fontos a szakmai kritériumok miatt is, hiszen a 

megfelelő eszközök hiányában a munkaköri alkalmassági vizsgálatok nem érik el a céljukat, 

sem a megfelelő alkalmasság elbírálása, sem pedig a betegségek, vagy az azt megelőző 

állapotoknak korai kimutathatósága szempontjából. Nagy az aránya azoknak, akik még 

ezeken a munkaköri alkalmassági vizsgálatokon sem vettek részt soha. Sajnos a 

munkavédelmi oktatás is sok esetben teljesen elmarad, vagy csak formális. A kockázatelemzés 

nem tér ki az idősödő munkavállalók életkorából adódó kockázatokra és több helyen hiányzik 

a humán tényező a kockázatelemzésből, vagyis a technológiából, a gépekből adódó 

kockázatok mellett nem szerepel az ember, azaz a munkavállaló – antropometriai 

sajátosságok, életkorból adódó kockázatok, krónikus megbetegedések stb. – így az egyik 

legnagyobb kockázati tényezőt nem ismerve nem is lehet a kezeléséről gondoskodni. Az 

átfogó munkahelyi egészségügyi stratégia hiánya miatt, több olyan eszköz nem kerül 

felhasználásra, amelyek a kockázatkezelést hatékonyabbá tehetné. A gyengeségek közé 

tartozik, hogy a munkáltató, a válaszadók véleménye alapján, csak kevés területen alakítja a 

munkahelyet az idősödő munkavállalók igényeihez, így az „idősbarát munkahely” kialakítása 
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elmarad, noha a munkáltatónak felelőssége és kötelessége megteremteni azokat a 

munkafeltételeket, amelyek mellett az idősödő munkavállalót a legkisebb megterhelés éri. A 

foglalkozás-egészségügyi ellátás egyik alapvető gyengesége, mely sajnos alapjában határozza 

meg működésének lehetőségét a munkavállalók beutalásának ellehetetlenítése az E alap 

finanszírozás hiánya miatt, ez jelentősen beszűkíti a diagnosztikai lehetőségeket, pedig a 

betegségek korai diagnosztizálásának sokrétű a haszna: munkáltató, munkavállaló, társadalom 

egyaránt haszonélvezője! Az alkalmassági vizsgálatok elbírálását sok esetben ellehetetleníti, 

egyben diszkriminatív is, mert minden szakterület kap lehetőséget szerződéskötésre a TB-vel, 

kivéve a foglalkozás-egészségügyet. Mind a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, mind a 

munkabiztonság közvetlenül függ a munkáltatótótól a finanszírozás miatt. Bár a Mvt. 

kimondja, hogy a munkáltató csupán finanszírozója a munkavédelemnek, annak szakmai 

utasítást nem adhat, a mindennapi gyakorlatban sajnos nem ezt tapasztaljuk. 

A meglévő gyengeségek sok esetben lehetőséggé, erősséggé, alakíthatók. A munkahely 

manapság nem kizárólag gazdasági egységet jelent, hanem egy felelős társadalmi intézményt 

is. A profitmaximalizáláson kívül egy cég céljai közt szükségszerűen meg kell jelennie az 

egészségfejlesztésnek, mely a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak nemcsak egy kihívás, 

hanem egyben lehetőség is. A munkahelyen olyan ismereteket, módszereket és késztetést 

lehet és kell terjeszteni, amelyek az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik 

megvalósítani. Ez a munkahelyi egészségfejlesztésnél az oktatásban, valamint azokban az 

egészségfejlesztő programokban valósulhat meg, amelyek szemléletváltást hoznak a 

munkavállaló egészséghez való viszonyulásában. A munkahelyi egészségfejlesztés a 

munkavállalóra irányul, de előnyei szerteágazóak: csökkennek a betegséghez kapcsolódó 

kiadások, nő a vállalat termelékenysége. Tehát, nem karitatív tevékenységként kell erre 

tekinteni, hanem egy egyértelműen kifizetődő beavatkozásként, melynek hasznából egyaránt 

részesül a munkáltató, a munkavállaló és végső soron a társadalom is, ami még inkább 

kihangsúlyozza azt a lehetőséget és felelősséget, amely a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálatra ezen a téren hárul. A haszon a munkáltatónál megnyilvánul a betegállományi 

statisztika javulásában, rugalmasabbá válik a vállalkozás, és az egészséges, képzett és 

motivált munkaerővel növekszik az innovációs készség és a termelékenység is, nem utolsó 

sorban javítja a vállalatok képét az ügyfelek körében és a munkaerőpiacon egyaránt. A 

munkavállalóknál a csökkenő terhelés következtében ritkábbak az egészségre vonatkozó 

panaszok, vagy egészségkárosodásra vonatkozó tünetek, így nő a munkavállaló aktív életkora. 

A munkahelyi egészségfejlesztéssel kiteljesedő egészségtudat hat a munkavállaló családi, 

baráti és lakókörnyezetére is. Természetesen ez kihat a társadalomra is, mert így csökkenek az 
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egészségügyi és rehabilitációs költségek, az aktív életkor meghosszabbodásával nő a 

munkában eltöltött évek száma (eltartottból eltartó lesz!), aminek jelentős nemzetgazdasági 

haszna is van, nem utolsó sorban, a megelőzés költségei nagyságrenddel olcsóbbak, mint a 

gyógyítás költségei, így jelentős mértékben csökkenhetnek az egészségügyre fordított 

kiadások. A lehetőségek között fontos lenne, hogy a foglalkozás-egészségügy mellé rendeljék 

a népegészségi szűrőprogramokat, melyeknek egy részét ma is ellátja a foglalkozás- 

egészségügyi szolgálat a munkaköri alkalmassági vizsgálatok keretében, de ezek az adatok, 

mint említettük, nem kerülnek felhasználásra. pedig a jelenlegi népegészségügyi szűrések 

hatékonyságát 10-15%-ról közel 100%-ra emelhetők az aktív lakosság körében. A betegségek 

korai diagnosztizálása pedig amellett, hogy anyagi megtakarítást jelent, jelentősen növeli a 

gyógyulási esélyt, ami egyben az aktív évek meghosszabbítását jelenti. A munkabaleset arra 

utal, hogy valószínűen az iparágban használatos gépek (pl. a szembe forgó hengerpárok közé 

nyúlás, illetve a veszélyes gépszerkezetek védőburkolatainak, vészleállítóinak hiányossága, 

vagy nem megfelelő kialakítása, a keverő berendezésekbe üzemelés közbeni benyúlás 

lehetősége stb.) szabálytalan működtetése fennállhat, Ennek lehetséges okait már taglaltuk. Ez 

a gyengeség egyben egy lehetőség is, mivel bármilyen munkahelyi baleset egyben egy jelzés 

a vezetésnek arról, hogy valami rosszul ment. Ezért nem elég a biztonságot csak fenntartani, 

hanem állandóan javítani kell. Ez képezi egy vállalat biztonsági kultúráját. Egy jó biztonsági 

kultúra pozitív hatással van a minőségre, a megbízhatóságra, valamint a cég kompetenciájára 

és termelékenységére. Ennek érdekében, fontos a szemléletváltás ezen a területen is, melynek 

egyik eszköze az oktatás, mely ki kell terjedjen a munka világának minden szereplőjére. 

Valamennyi érintett (munkáltató és munkavállaló) rendkívül erős elkötelezettsége, a feladatok 

rendszerbefoglalása és a teljesítések igazolhatósága hozhat és tarthat fenn igazi eredményt. A 

biztonság nem egy stabil érték, nemcsak a fenntartása szükséges, hanem állandóan javítani 

kell azt. Ezért fontos a biztonsági kultúra kialakítása, mely jelzi, hogy milyen biztonságos az 

aktuálisan alkalmazott gyakorlat a munkahelyen. A biztonsági kultúra azokra a módokra utal, 

amelyekkel a szervezet informális tényezői pozitív vagy negatív módon befolyásolhatják a 

munkahelyi biztonságot és egészséget. A munkavédelmi oktatás javítása növeli a munkahelyi 

kockázatok megszüntetését/csökkentését, a munkahelyi balesetek és táppénzes napok 

számának csökkentését. A munkavállaló érdekképviseletének bevonásával a munkavédelem 

hatékonyabbá válhat, mert, ha a munkavállaló ismeri az egészségkárosító kockázatokat, 

tudatosan tud fellépni ellenük, csökkenteni vagy megszüntetni azokat. Az idősbarát 

munkahelyek megteremtése nem csak kötelezettsége, hanem egyben lehetőség is, amelyeknek 

nagy előnye, hogy rövid idő szükséges a beilleszkedéshez, a termelékenység nő, a csökkent 
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megterhelés kevesebb megbetegedést eredményez (a munkából kiesett napok száma csökken), 

ezen túl lehetőséget is jelent a szakmai fejlődéshez, ezzel is plusz motivációt biztosítva a 

munkavállalónak. A lehetséges veszélyek között a gumiipar területén meg kell említeni azt, 

hogy a munkáltató nem minden esetben veszi igénybe a foglalkozás-egészségügyi orvos 

szakértői tevékenységét, így a munkahelyi egészségfejlesztési stratégiájának elkészítésénél 

sem. Bár az Európai Bizottság 2004-ben hozott direktívája megfogalmazta, hogy az éves 

jelentésükben az európai vállaltok térjenek ki a szociális és a környezeti hatásokra, ez a 

gumiiparban nem valósul meg. Nem csak a direktíva be nem tartása számít ebben a 

helyzetben, hanem egy egységes egészségügyi stratégiának a hiánya, mely megnehezíti a 

szakmai standardok betartását, ilyen módon közvetve kiszolgáltatottá téve a foglalkozás-

egészségügyi szolgálatot feladatainak teljesítésében. Ezért ezen a területen, bár a 

Munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkáltató csak finanszírozója a foglalkozás-

egészségügyi szolgálatnak, de szakmai kérdésben utasítást nem adhat, mégis úgy tűnik, hogy 

bizonyos függőségek megszüntetése szükséges lehet a foglalkozás-egészségügyi szakorvos 

szakmai és anyagi függetlenségének biztosításához. A foglalkozás-egészségügyi orvos 

kiszolgáltatott a munkáltatónak (biztosítási pénztár létrehozása, rendelet módosítása – pl. 

kötelezően indokolni kelljen a szerződések felbontását!), ez megnehezíti a szakmai 

standardok betartását. A „szabad verseny” a szakma minőségromlását eredményezi (nem a 

munka minősége, az ár a meghatározó – minél olcsóbb, annál biztosabb a szerződés – de a 

megajánlott ár nem fedezi a költségeket, azaz, bizonyos munkát nem végez el a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat!). A rendszer a szükséges erőforrásokat tekintve újabb humán 

erőforrást nem igényel. Az anyagi erőforrást tekintve a munkáltató a munkavállalók 

egészségére fordított pluszkiadásokat (pl. munkahelyi egészségfejlesztési programok) írhassa 

le az adójából, esetleg igényelhesse vissza egy részét, stb. A TB-finanszírozás 

átcsoportosításával, a foglalkozás-egészségügy beutalásait, szűrőprogramjait finanszírozni 

kell, hiszen az általa ellátott tevékenység véleményünk szerint közfeladat! Az informatikai 

háttér kiépítése az alapellátás nagy erősségévé emelhetné a foglalkozás-egészségügyi ellátást, 

egyfelől a kapcsolattartás, a kommunikáció, másfelől a párhuzamos vizsgálatok 

megszüntetése (adatokhoz hozzáférni!) egyaránt ott van a megnyíló lehetőségek palettáján. A 

jogi szabályozás módosítása elengedhetetlen a foglalkozás-egészségügy területén, érintve a 

finanszírozást, a működést és működtetést, vagy akár az egészségügy területén elfoglalt 

helyét. A finanszírozásnak biztosítania kell a szakma függetlenségét, legyen az pénzügyi vagy 

szakmai, mert a finanszírozás nem csak gazdasági kérdés, hanem egyben a szakmai munka jó 

minőségének biztosítását is jelenti (a nem megfelelő finanszírozás nem teszi lehetővé 
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bizonyos feladatok elvégzését!). Ami a működés kérdéseit illeti, újra kell gondolni az A, B, C, 

D kategóriák szerinti besorolást (jelenleg ez túlhaladott!), az orvos által ellátható 

munkavállalók számát, valamint a működtetők személyét is (csak foglalkozás-egészségügyi 

szakmai képzésben részesült személy legyen jogosult foglalkozás-egészségügyi szolgálatot 

működtetni, mert a szakma ismeretének hiánya, negatív irányba befolyásolhatja a szakmai 

tevékenység minőségét). A várható eredményeket tekintve, bizonyítható, hogy a foglalkozás-

egészségügy biztosítása a munkáltató által, a törvényi kötelezettségen túl, nem kizárólag 

karitatív, hanem egyértelműen kifizetődő tevékenység. Hasznából egyaránt részesül a 

munkáltató, a munkavállaló és a szociális ellátó- rendszer. A munkáltatónak a megelőzés 

egészséges munkavállalókat jelent, az egészség pedig biztonságot, és a termelékenység 

növekedését, ami hasznot jelent. A munkavállalónak az egészség érték, tehát tőke, ami 

egyben haszon is. A társadalomnál az egészség presztízs kell legyen, az egészséges ember 

csökkenő kiadásokat jelent a társadalomnak, és az aktivitás meghosszabbításával az 

eltartottból eltartó lesz, nem utolsó sorban pedig a prevenció mindig olcsóbb mint a curatio. 

Véleményünk szerint, a kutatás elérte a célját, mert feltárta a munkavédelem, a foglalkozás-

egészségügy és munkabiztonság erényeit, amelyre a továbbiakban is támaszkodni lehet és 

kell, ugyanakkor a hiányosságait is, melyek részben a jogszabályok be nem tartásából 

erednek, részben a jogszabályokban meglévő ellentmondásokból, hiányosságokból 

származnak. Ezért a jogszabályok ilyen irányú módosítása nem tűr halasztást, ennek 

elmulasztása veszélyezteti a munkavállalók egészségét, jóllétét. Ugyancsak rávilágított ez a 

kutatás azokra a lehetőségekre, erőforrásokra, amelyek a rendszer sajátosságából adódnak. Így 

az aktív lakosság primer és szekunder, valamint tercier prevenciója következtében keletkezett 

adatok népegészségügyi és nemzetgazdasági szempontból is jelentős értékeire, melyeket 

veszni hagyni visszafordíthatatlan károkkal jár, sőt erősíteni szükséges a foglalkozás-

egészségügy finanszírozásának megváltoztatásával, a munkáltatók ilyen irányú 

tevékenységének anyagi támogatásával (pl. leírhatja az ilyen anyagi kiadásait az adójából, 

adókedveznény stb.), valamint az oktatás révén a társadalomszemlélet változtatásával, hogy 

az egészséget értékként, sőt gazdasági erőforrásként kezelje a munkavállaló, munkáltató és a 

társadalom egyaránt. Az ehhez szükséges változtatások érintik az oktatás minden szintjét az 

óvodától a felsőoktatásig egyaránt, majd a munkavilágában folyamatosan, mert csak így 

érvényesíthető a munkavállaló alkotmányos joga, az egészséghez való jog. 

Lektor neve, továbbá igazságügyi szakértői, kamarai tagság, illetve munkavédelmi 

hatóság által kiadott munkabiztonsági szakértői engedélyek jegyzék megjelölése: 
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A munkahelyi egészség- és a biztonságfejlesztés egyre fontosabb terület 

Magyarországon. Egyre több vállalat ismeri fel, megéri foglalkozni az alkalmazottak 

egészségével, hiszen mindez többszörösen is megtérül. 

Ilyen széles körű kutatás ebben a témakörben hazánkban, de máshol sem volt. A 

kutatás a munkaegészségügy és a munkabiztonság jelentős szereplőinek 

(munkavállaló, munkáltató, munkabiztonsági szakember, foglalkozás-egészségügyi 

szakorvos) megkérdezését tűzte célul. A kutatás módszertani eszközei közül a 

keresztmetszeti vizsgálati módszert alkalmazta (általános kockázatok, pszicho-

szociális kockázatok, ergonómiai kockázatok, idősödő munkavállakók kockázatai). A 

kutatás elérte célját. Új adatbázist biztosít a téma iránt érdeklődők és a további 

kutatások számára  

A foglakozás-egészségügyre és munkabiztonságra vonatkozó kutatási beszámoló 

újszerű, ágazatspecifikus, színvonalas, jó, nem kell rajta változtatni. 

 

 


