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A MUNKAVÉDELEM CÉLJA

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 szervezett munkát végzők 
munkaképességének és egészségének megóvása érdekében. 

Cél, hogy a folyamat révén a munkakörülmények javításával a munkát 
könnyebbé, biztonságosabbá és egészségesebbé tegye.

Ezen folyamatok és célok csak a munkavégzők tevékeny részvételével 
az egybehangolt közös munka révén valósulhat meg, illetve válhat 
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. 
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A MUNKÁLTATÓ ÉS A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAVÉDELMI 
KÖTELESSÉGEI

A munkabiztonsági kötelezettségek mind a munkáltatóra, mind a 
dolgozókra vonatkoznak. 

A munkáltató köteles
• a biztonságos munkavégzésre és az egészséget nem veszélyeztető 

munkafeltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megismertetni, 
végrehajtatni;

• a munkafolyamatok által igényelt munkahelyek kialakításánál a 
munkaeszközök és technológiai folyamatok megválasztása révén 
figyelembe kell venni az emberi tényezőket;

• értékelni a munkavállalók biztonságát és egészségét veszélyeztető 
kockázatokat és prevenciós, megelőző intézkedéseket tenni, azok 
kizárása, illetve javítása érdekében;

• a balesetek, valamint foglalkozási megbetegedések megelőzése 
érdekében tevékenyen közreműködni;

• biztosítani, hogy a munkahelyek és munkaeszközök a 
követelményeknek megfeleljenek;

• biztosítani, hogy a munkavállalók a munkájukkal kapcsolatos 
munkabiztonsági ismereteket megismerjék, elsajátítsák, az 
előírásokat betartsák és használják a munkafolyamatok során 
szükséges védőfelszereléseket. 

A munkavállaló köteles
• 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, azokat rendeltetésszerűen, 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.

ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK ÉS A 
LEGFONTOSABB MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

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

• 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 
az oktatást elvégezte és munkaköréből adódóan megbízták. 

• A berendezésnél, a kezelőhelyen az oda beosztottakon és az 
ellenőrzéssel megbízott személyeken kívül más nem tartózkodhat.

• Alkoholos befolyás, 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, annak 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 munkavédelmi szabályokat be 
kell tartani. Minden munkavállaló köteles ismerni és betartani a kez 
elési, műveleti utasításban előírtakat.

• Minden munkaeszközt, gépet, berendezést csak és kizárólag arra 
a célra szabad használni, amelyre szolgál. Csak és kizárólag olyan 
módon szabad dolgozni vele, hogy a biztonságos munkavégzés 
elvégezhető legyen. 

• Tilos leszerelni, kiiktatni, nem -vagy eredeti funkciójuktól eltérő 
módon használni- a munkaeszközökön, munkagépeken az, 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!

MUNKAVÉDELMI ALAPFOGALMAK

Az élet fenntartásához anyagra – energiára – információra van szükség, 
amelyekhez a környezetünkkel való folyamatos kapcsolat során jutunk, 
amelyek a szervezetbe jutva megváltoztatják annak belső környezetét. 
Az emberi szervezet igyekszik biztosítani életképességét és megőrizni 
stabilitását, komfortzónáján belül élni és jól érezni magát. Ezen ingerek a 
munkavégzés során eltérő mélységűek és hatásúak lehetnek a szervezetre.
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MUNKAKAPACITÁS

A dolgozó testi, szellemi, lelki adottságainak és a tanulással, képzéssel 
szerzett képességeinek az összessége, amelyet egy-egy feladat ellátása 
esetén használni tud.

MEGTERHELÉS

Olyan hatás, amely a belső környezet, a szervezet, állandóságának, 
egyensúlyának megváltoztatására törekszik. 

IGÉNYBEVÉTEL

A megterhelés hatására különböző mértékű változások következnek be, 
amelyek a szervezetet erőtartalékának felhasználására késztetik. Végső 
esetben a szervezet egyensúlyának teljes felborulásához vezethetnek.

VESZÉLY 

Valakinek vagy valaminek a kórokozó, kárt okozó tulajdonsága, 
képessége.

KOCKÁZAT

A veszély megvalósulásának valószínűsége. Az esélye annak, hogy a 
baj bekövetkezik. A szervezetet ért hatások a munkavégzés folyamán 
eltérő mértékű következményekkel járnak, melyeket súlyuknál fogva 
határozunk meg és minősítünk.

BALESET

Az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült 
akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid időn belül következik 
be és sérülést, mérgezést vagy más egészségkárosodást, illetve halált 
okoz. 

MUNKABALESET

Az a baleset, amely a munkavállalót a munkavégzés során vagy azzal 

összefüggésben éri, a munka helyétől, időpontjától és a munkavállaló 
közrehatásának mértékétől függetlenül. 
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a dolgozót 
anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés foglalkozás-
egészségügyi szolgáltatás, munkavégzéssel kapcsolatos közlekedés vagy 
a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

MAJDNEM BALESET

A személyi sérüléssel nem járó, de a munkavállalóra baleseti 
veszélyeztetést jelentő esemény, amely anyagi kárral, termeléskieséssel, 
valamint balesetveszélyes helyzet kialakulával jár

FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL

Az a biológiai határérték, amely a munkavállaló szervezetét éri a munkavégzés 
folyamán, valamint a jogszabály határértékekkel is meghatároz. Koncentrációja, 
illetve mértéke zaj esetén, 4 kHz-en 30 dB halláscsökkenés a munkavállaló 
bármely fülén.

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS

Abban az esetben, ha a munkavállaló szervezete nem tudja ellensúlyozni 
a munkavégzésből és a munkahelyi környezet általi egészségkárosító 
hatásokat, megbetegedés léphet fel. 
Azokat a megbetegedéseket tekintjük foglalkozási betegségeknek, 
amelyek a munkahellyel a munkavégzés során egyértelműen ok-okozati 
összefüggésbe hozhatók.

SÚLYOS MUNKABALESET 

• amely a sérült halálát, magzata vagy újszülöttje halálát, illetve 
életvezetését akadályozó, maradandó egészségvesztését, 
károsodását okozta. 

• amely valamely érzékszerv vagy érzékelő képesség elvesztését, 
illetve jelentős mértékű károsodását okozta.

• amely orvosi állásfoglalás alapján életveszélyes sérülést, 
egészségkárosodást okozott.
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• amely súlyos csonkulást, kéz, láb, hüvelykujj vagy több ujj nagyobb 
részének elvesztését okozta.

• amely bénulást, elmezavart, illetőleg beszélőképessége elvesztését 
vagy feltűnő torzulást okozott.

ÚTI BALESET

Az a baleset, amely a munkavállalót a lakásáról (vagy szállásáról) a 
munkahelyére, illetve munkahelyéről a lakására (szállására) menet 
közben éri.

EGYÉB BALESET

Az a baleset, amely nem a munkavállaló munkakörében, megbízásával 
kapcsolatban történt, valamint játék, alkoholos befolyás, verekedés, 
dulakodás során történt.

GÉPJÁRMŰVEL TÖRTÉNT KÖZLEKEDÉSI BALESET

A vállalat saját vagy bérelt gépjárművével, illetve a munkavállaló saját 
gépjárművének munkavégzés céljából történő használata során történt 
esemény, amely személyi sérüléssel jár. Abban az esetben, ha az a 
munkakörében megbízásával kapcsolatos közlekedés közben történt. 

ÉRTESÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEENDŐK BALESET 
ESETÉN

Munkavégzés közben történt baleset esetén a sérült (illetve más személy, 
ha sérülése miatt a sérült arra nem képes) azonnal köteles azt jelenteni 

a munkavezetőnek/felettes vezetőnek. A lehető legrövidebb időn 
belüli bejelentés elmulasztása, a késedelmes jelentés munkabiztonsági 
mulasztásnak minősül, mint ahogy a baleseti esemény bejelentésének 
elmaradása is.
A munkavezető haladéktalanul értesíteni köteles a munka-, tűz- és 
környezetvédelmi vezetőt, valamint minden érintett vezetőt.

• Munkavezető köteles betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi 
vezető, valamint minden érintett vezető utasításait és köteles 
intézkedni a sérült azonnali elsősegélynyújtásáról.

• A munka-, tűz- és környezetvédelmi vezető, illetve minden érintett 
vezető intézkedik a baleset bejelentéséről, a baleset kivizsgálásának 
megkezdéséről. 

Súlyos munkabaleset esetén a munkavédelmi vezető, illetve bármely    
érintett vezető telefonon értesíti a területileg illetékes Kormányhivatal 
Munkavédelmi Felügyelőségét, valamint ezt bejelentést követően 24 órán 
belül írásban is köteles megtenni. 

MUNKAVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSRE OKOT ADÓ ESETEK

A munkakörnyezetünkben mindenből lehet veszélyforrás, ami 
csökkentheti a biztonságunkat és a biztonságérzetünket, ezért mindent 
meg kell tenni ezen okok elkerülése és megszüntetése érdekében. 

ALAPVETŐ OKOK MELYEK BALESETHEZ VEZETHETNEK:

• Előírt orvosi vizsgálat elmulasztása.
• Biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban (gyógyszeres 

befolyásoltság, ittasság, kábítószeres hatás, oktatás hiánya nélkül) 
való megjelenés.

• Rendelkezésre bocsátott gépek, berendezések, munkaeszközök 
biztonsági ellenőrzésének elmulasztása.

• Rendelkezésre bocsátott gépek, berendezések, munkaeszközök nem 
rendeltetésszerű használata.

• Munkaterületen a rend és tisztaság be nem tartása.
• Kötelezően előírt munka- és védőeszközök használatának 
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elmulasztása.
• Munkahelyi fegyelem megszegése.
• Rosszullét, baleset, sérülés eltitkolása.

• Nem a kijelölt helyen való dohányzás.

MUNKÁLATOK

Munkavégzéssel csak az a munkavállaló bízható meg, aki rendelkezik 
a szükséges szakmai képesítésekkel, oktatásokkal, az egészséges és 
biztonságos munkavégzéshez szükséges készségekkel és jártassággal, 
a munkaköri orvosi vizsgálatok alapján egészségileg alkalmassá 
nyilvánítással. A munkatevékenységet végzőnek rendelkezni kell a 
munkavédelmi ismeretekkel, amelyekről a munkálatok irányítójának meg 
kell győződnie.

SZERELÉSI, MUNKAFOLYAMATOK SZERINTI MUNKÁLATOK

Ha a munkafolyamatokat, szerelést két vagy több személy végzi, akkor 
a munka irányításával egy főt kell megbízni, aki legalább szakmunkás 
képesítéssel rendelkezik. A megbízást a csoportban dolgozók tudomására 
kell hozni.

SZÁLLÍTÁSI MUNKÁLATOK

A szállítmány jellegétől függően a szállítást végzőnek meg kell határozni 
a szállítási tervet, szükség szerint annak engedélyeztetési szükségességét, 
dokumentáltságát.
A szállítás módját és eszközét a szállítmány tömege, mérete, 
veszélyességi besorolása, valamint a szállítási útvonal figyelembe 
vételével kell meghatározni.

TÖMEGNORMA SZERINTI OSZTÁLYOK

a) 35 kg-nál nagyobb és 200 kg-nál kisebb tömegű 
anyagok, alkatrészek.
b) 200 kg-nál nagyobb és 5.000 kg-nál kisebb tömegű 
osztatlan szerkezetek.
c) 5.000 kg-nál nagyobb és 20.000 kg-nál kisebb 
tömeghatár közötti szerkezetek.
d) 20.000 kg-nál nagyobb tömeg feletti szerkezetek.

Az a) pontban meghatározott tömegnormán belüli osztályban kézi 
anyagmozgatást segédeszköz nélkül végezni tilos!
A b) pontban meghatározott tömegnormán belüli osztályban 
emelőeszközökkel és gépi emelőberendezésekkel kell az 
anyagmozgatást végezni.
A c) és d) pont szerint meghatározott tömegnormán belül az 
anyagmozgatást csak és kizárólag előzetesen meghatározott műveleti terv 
szerinti emelőgép, targonca igénybevételével szabad csak végezni.

MUNKATERÜLET

Munkaterületeken figyelemfelhívó feliratok, jelölések, tiltó táblák szerint 
kell viselkedni.

A veszélyes munkaterületeket, munkaeszközöket, forró felületeket, 
területeket piktogramokkal, figyelemfelhívó feliratokkal kell ellátni. 
Szükség esetén védőkorlátot, védőburkolatot kell alkalmazni.
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GÉPEK, BERENDEZÉSEK, SZERSZÁMOK 
BIZTONSÁGTECHNIKÁJA

VESZÉLYFORRÁS

Munkavégzésből és a munkakörnyezetből:
• kényelmetlen mozdulatok vagy testhelyzet;
• kézi anyagmozgatás;
• szűk munkahely;
• rendetlen, elhanyagolt, nem tisztán tartott munkahely;
• megcsúszás, megbotlás, elesés;
• becsípődés, beszorulás;
• éles, szúrós felületek;
• forgó, mozgó alkatrészek;
• forró tárgyak (égési sérülések);
• leeső munkadarabok, eszközök.

Fizikai tényezőkből:
• nem megfelelő munkahelyi ergonómiai kialakítás;
• nem megfelelő munkahelyi világítás;
• zajártalom;
• hősugárzás;
• mechanikai rezgés, vibráció;
• villamos hálózatok, berendezések okozta áramütés;
• tűz- és robbanásveszély.

VESZÉLYES ANYAGOK, KÖRNYEZET ÉS KLÍMA:

• veszélyes anyagok (belélegzése, lenyelése, bőrön át való 
felszívódása);

• szennyezett munkahelyi levegő (gázok, gőzök, porok, aeroszolok);
• nem megfelelő munkahelyi klíma (hőmérséklet, páratartalom, 

légmozgás);
Gép épsége: munkavégzés előtt mindig meg kell bizonyosodni a gép, 
berendezés épségéről, biztosított-e megfelelő működése, működtetése.

Követelmények: minden főelem megfelelően van-e csatlakoztatva, 

rögzítve, nincsenek megrepedve, eltörve vagy nincsenek egyéb 
hiányosságok, amelyek a biztonságos munkavégzést akadályoznák.

Mechanikai veszélyekkel szembeni védelem: biztonsági berendezések 
rendelkezésre állnak, állapotuk és működésük rendeltetésszerű.
Egyéb veszélyekkel szembeni védelem: ellenőrzése a munka megkezdése 
előtt és a munkafolyamatok során a szerszámok, berendezések állapotát, 
azok változását a munkafolyamatok során.
Gépet a működés közben felügyelet nélkül hagyni tilos!
A gép leállítását követően is meg kell  
győződni arról, hogy a gép teljesen leállt.
Egyéni védőeszköz viselése, használata kötelező!

Munkavégzés után meg kell tenni a szükséges intézkedéseket:
• a munkaterület takarítása, készülékek és szerszámok megtisztítása, 

karbantartása;
• a munkaterület és környezet tűzvédelmi szempontból történő 

kötelező átvizsgálása

ELŐÍRÁSOK:

• A munkaterületek megvilágítása nem idézhet elő zavaró árnyékot, 
kápráztatást, nem okozhat veszélyes vibrálást, stroboszkóphatást.

• A kezelőelemeknek jól láthatóaknak, felismerhetőknek kell lenniük.
• Ha több indításvezérlő létezik, akkor meg kell oldani a kezelőelemek 

elválasztását vagy egyeztetését.
• A gép, berendezés csak az erre a célra kiépített, általánosan a gép 

síkjában, erre a célra kialakított kezelőfelületen legyen működtethető.
• A kézi mozgatású gépeknek, berendezéseknek könnyűnek és 

biztonságosan kezelhetőnek, szállíthatónak kell lenniük.
• A gépet, berendezést el kell látni olyan kapcsolóval, amely lehetővé 

teszi az azonnali, biztonságos leállítást.
• Minden gépet, berendezést el kell látni vészkapcsolóval, amelyet jól 

látható, könnyen és gyorsan hozzáférhető helyen kell elhelyezni.
• Megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni minden olyan gépet, 

berendezést, munkaeszközt, amely leeső vagy kirepülő tárgyak 
veszélyével jár, ha szükséges, minden tárgyat rögzíteni kell.
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• El kell határolni minden olyan teret, amelyek a gépek, berendezések 
körül veszélyt jelentenek.

• Hosszú haj esetén a teljes hajzatot takaró, illetve tartó fejfedő viselete 
kötelező!

• Nem viselhető olyan bő ruha, kesztyű, szalag, ékszer, ami forgó- 
mozgó gépekbe, berendezésekbe beakadhat! 

• Könnyen felismerhető, egyértelműen értelmezhető jelzéseket, 
figyelem felhívásokat kell alkalmazni.

VESZÉLYEK ÉS VÉDEKEZÉS

• Szállítás teherautóval, vontatott szállítókocsival, targoncával, emelő 
békával

 - mozgatás irányítással;
 - rögzítés teherbillenés ellen;
 - tolatásirányítással;
 - gépjárműforgalom;
 - gépkezelői vizsga és jogosítvány megléte;
 - kézi, fény és hangjelzések;

• Gyártás előkészítés, összeállítás, elő- és végtermékgyártás

 - mozgatás irányítással;
 - fekete-meleg test veszélye;
 - por- és füstképződés miatt légzésvédelem
 - zaj elleni hallásvédelem;
 - védőfelszerelés;
 - tűzvédelmi oktatás;
 - mozgatott elemek megvezetése.

ANYAGMOZGATÁS

KÉZI ANYAGMOZGATÁS

A KÉZI ANYAGMOZGATÁS FŐBB VESZÉLYEI

• Kéz- és lábsérülések a mozgatott teher lebillenése, lecsúszása, 
leejtése miatt.a

• Ütközések álló vagy mozgó tárgyakkal, vagy személyekkel;
• Balesetek veszélyes álló vagy forgó gépekkel, illetve villamos 

berendezésekkel;
• Anyagmozgatás következtében beálló végtag, hát- és deréktáji 

mozgásszervi megbetegedések;
• A kézi anyagmozgatás főbb szabályai
• Nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú, 

egyenletes felemelkedéssel szabad megemelni. Szállítani vállon, 
háton kell, nem a test előtt.

• A terhet mindig biztonságosan megmarkolva kell megfogni.
• A teher tömegközéppontja a lehető legközelebb kell legyen a 

testhez.
• A teher letevése előtt meg kell bizonyosodni, hogy biztonságosan 

letehető, nem fog felborulni, felbillenni az adott helyen, azokra 
szükség szerint alátéteket kell helyezni.

SEGÉDESZKÖZZEL TÖRTÉNŐ ANYAGMOZGATÁS

A kézi anyagmozgatás segédeszközeit a nagy tömegű terhek kis 
távolságra való mozgatása esetén alkalmazzák.

EGYSZERŰBB SEGÉDESZKÖZÖK
• kéziszerszámok, fogószerkezetek, kampók;
• kézi emelők, kötelek, létrák;
• görgők, csigák, emelő rúd, létra;
• kézi targonca, kézikocsi, kötélcsigasor, csavarorsós emelő;

SEGÉDESZKÖZZEL VÉGZETT KÉZI ANYAGMOZGATÁS VESZÉLYEI:

• amennyiben a teher tömege, mérete, megfogási lehetősége nem 
kezelhető, abban az esetben a teher leeshet, lezuhanhat a dolgozóra; 
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• gyakori baleseti forrás a dolgozó megbotlása, elcsúszása a 
teherszállítás közben;

• a fogókkal ellátott szállító eszközöknél gyakoriak lehetnek a 
kézsérülések;

• a teher nem megfelelő módon történő megfogása, segédeszközökkel  
felerősítése a szállítójárművekre további balesetek forrása lehet.

MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK
• sérült, törött, hiányos, nem megfelelő eszközök használata a 

teherszállítás során sérülésekhez vezethet;
• a kézi anyagmozgató berendezésekhez szükséges erőkifejtés 

csökkentése érdekében a kerekeknek kis tömegűeknek, nagy 
átmérőjűeknek kell lenniük;

• a sérülések elkerülése érdekében a kézi mozgatású berendezések 
tolófogantyúikon védőkengyelnek kell lenni

• a kézi kocsiknak stabil kialakítású 3- vagy 4 kerekűjűnek kell lenni, 
húzható, vonórudas vagy tolható vonórúd nélküli kialakítással. A 
vonórúd nélküli kézikocsikat nem szabad húzni.

• a kézi emelő targonca csak megfelelő teherbírású sík felületen 
használható biztonságosan.

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

Védőeszköz minden olyan eszköz, amelyet azért visel vagy tart magánál 
a munkavállaló, hogy csökkentse, megszüntesse a munkafolyamatokból, 
valamint a technológiából eredő kockázatokat. 
Az egyéni védőeszköz:

• megfelel a munkavégzés körülményeinek, a munkavállaló egészségi 
állapotának, a munkafolyamat ergonómiai követelményeinek

• védelmet nyújt a munkakörnyezeti veszélyekkel szemben
• védelmi képességét vesztve nem használható tovább védőeszközként
• típusának hatékonynak, összeillőnek kell lenni más eszközökkel, 

amelyek segítségével a munkavállaló akár egyszerre több kockázati 
tényező esetén is védelmet biztosít

• biztosítása révén a munkavállaló köteles azt rendeltetésszerűen 
használni és a tőle elvárható módon karbantartani, tisztításáról 
gondoskodni.

Készült:

A GINOP - 5.3.4.-16-00012 hivatkozási számú A munkahelyi egészség és 
biztonság a gumiipari ágazatban projekt keretében, a Magyar Gumiipari 

Szövetség megbízásából.

Szerzők:
Bodnár Imre
Jóri Zoltán

Dr. Ungvári Zsigmond

Összeállította:
Szabó Enikő

Szakmai lektor:
Palotás Gábor

Szerkesztette:
ÉKEZET - Produkciós és Marketing Iroda

A kiadvány üzleti célú felhasználása kizárólag a Magyar Gumiipari 
Szövetség írásos engedélyével lehetséges!

19

Impresszum

Magyar Gumiipari Szövetség18

Munkavédelem

Magyar Gumiipari Szövetség



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap


