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A munkavégzés közben a dolgozók biztonságát, testi  épségét, egészségét károsodások 
érhetik megfelelő védelem és intézkedések hiányában. 

A munkavédelem célja, hogy biztosítsa és fenntartsa a biztonságos munkavégzés által az 
egészséget nem veszélyeztető munkafolyamatok személyi, szervezeti és tárgyi feltételeit a 
szervezet munkát végzők munkaképességének és egészségének megóvása érdekében. Cél, 
hogy a folyamat révén a munkakörülmények javításával, a munkát könnyebbé, 
biztonságosabbá és egészségesebbé tegye.

A MUNKAVÉDELEM CÉLJA

Ezen folyamatok és célok csak a munkavégzők tevékeny részvételével az egybehangolt 
közös munka révén valósulhat meg, illetve várhat eredményessé. A munkavédelem 
rendszerét az 1993. évi XCII. törvény és az 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet szabályozza „első 
körben”, kiegészülve a végrehajtási rendeletekkel, valamint a speciális területeket 
szabályozó rendeletekkel,  valamint szabványokkal. 



MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉDELMI KÖTELESSÉGEI

ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK ÉS
A LEGFONTOSABB MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

Munkája  során, illetve azzal kapcsolatban a munkaköréhez szükséges szakmai és munkabiztonsági ismereteket
elsajátítani és alkalmazni;

A munkakörének ellátásához szükséges előzetes és időszakos orvosi szűrővizsgálatokon részt venni;
Munkahelyén munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, munkát végezni;
A  munkavégzésre rendelkezésre bocsájtott eszközöket, gépeket, berendezéseket és anyagokat a munkakezdés
előtt az előírásoknak megfelelően megvizsgálni, azok rendeltetésszerű, valamint munkautasítások szerint
használni, illetve a tevékenység által meghatározott állagmegóvási, karbantartási feladatokat betartani
és elvégezni;

Az előírt és munkavégzéshez biztosított védőeszközt rendeltetés szerűen használni;

Munkaterületén és környezetében a rendet, a tisztaságot és
a fegyelmet fenntartani;
A munkavégzés folyamán felmerülő veszélyeket jelentő
rendellenességeket megszüntetni, illetve felettesének jelenteni, azok
elhárítása céljából intézkedést kérni;

Üzemzavar, rosszullét, baleset, sérülés esetén felettesének a legrövidebb időn
belül jelenteni;

Tilos olyan munkát végezni vagy végeztetni, amely bárkinek egészségét, testi épségét, életét
veszélyezteti!
A munkavállaló csak abban a munkakörben dolgozhat, amellyel megbízták, és amire vonatkozó munkabiztonsági
oktatást megkapta, képzést elvégezte. Csak is kizárólag azokat a munkaeszközöket és munkagépeket használhatja,
kezelheti, karbantarthatja, amelyekre oktatást elvégezte és munkaköréből adódóan megbízták. 

A berendezésnél, a kezelőhelyen az oda beosztottakon és az ellenőrzéssel megbízott
személyeken kívül más nem tartózkodhat.
Alkoholos befolyás alatt, szeszesital vagy egyéb
tudatmódosító szerek hatása alatt munkaterületen tartózkodni,
munkát végezni szigorúan tilos!
Veszély esetén a munkát megkezdeni vagy folytatni nem szabad! Ha a munkavállaló ilyen körülményt észlel, vagy
várható problémát tapasztal, köteles munkáját haladéktalanul félbehagyni, felettesének a veszélyt jelenteni és
biztosítani, hogy más az adott veszélyeztetett munkaterületre ne lépjen. A veszély kizárásáig, elhárítása folyamán
a munkát megkezdeni, folytatni nem szabad!

Tilos minden olyan viselkedés, amely a munkahelyen a biztonságos munkavégzést akadályozza!

A munkahelyi rend fenntartásával elkerülhetők a megbotlásból, elcsúszásból keletkező balesetek. A közlekedési
utakat, menekülési útvonalakat elfoglalni vagy eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad!
Csak a rendszeresített, hibátlan szerszámok és munkaeszközök használhatók munkavégzéshez,
amelyeket használaton kívül tároló helyeiken, ill. tokjaikban kell tartani.
Anyagok emelésénél, szállításánál a munk avédelmi szabályokat be kell tartani.
Minden munkavállaló köteles ismerni és betartani a kezelési, műveleti, utasításban előírtakat.
Minden munkaeszközt, gépet, berendezést csak is kizárólag arra a célra szabad használni, amelyre szolgál.
Csak és kizárólag olyan módon szabad dolgozni vele, hogy a biztonságos munkavégzés elvégezhető legyen.

A munka és az egészség kölcsönhatása igényli a munkakörnyezet kapcsolódását, harmonizálását a dolgozó
ember fizikai adottságaihoz, szellemi képességeihez és lelki alkatához. Ezekkel csökkenthetőek a munkahelyi
kockázatok, a megterhelések, hogy azok ne okozzanak túlzott igénybevételt az emberi szervezetre.

Tilos leszerelni, kiiktatni, nem, vagy eredeti funkciójuktól eltérő módon használni a munkaeszközökön, munkagépeken,
azokhoz rendszeresített védőeszközöket, védőberendezéseket!

Kötelező a munkavégzés során a technológiai utasítások és egyéb gépkezelési, karbantartási előírások betartása és
betartatása.
A berendezés működése közben észlelt működési és egyéb rendellenességet a dolgozó köteles a munkahelyi
vezetőnek azonnal jelenteni, és az észlelt hibát a GÉPNAPLÓ-ba beírni.
A hiba elhárításáig a berendezésen dolgozni TILOS!


