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MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

A munkáltatónak gondoskodni kell arról, 
hogy a munkavállaló 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.  

 



MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

• Rendes munkaidőben 

• Szükség esetén időszakonként - a 
megváltozott vagy új kockázatokat, 
megelőzési intézkedéseket is figyelembe 
véve – megismételve 

• Dokumentálás: írásban, tematika, 
résztvevők 

• Az ismeretek megszerzéséig a 
munkavállaló önállóan nem 
foglalkoztatható 



MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

Általános: 

• Munkába álláskor 

• Munkahely vagy munkakör 
megváltozásakor 

• Ezek biztonsági követelményeinek 
változásakor,  

• munkaeszköz átalakításakor 

• Új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 

• Új technológia bevezetésekor 



Oktatás 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről - oktatásra 
vonatkozóan: 

• 55. § értelmében: A munkáltatónak gondoskodni kell arról, hogy a 
munkavállaló 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 munkavédelmi oktatás – általános szabály szerint − 
nem szaktevékenység, az Mvt. 57. § szerint a 
munkavédelmi szakember feladata különösen a 
közreműködés a munkavédelmi oktatásban.  

 

• Eltérő szabály: 

• EBSZ 6.3. A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető 
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel 
tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a 
munkahelyek, munkaeszközök, a technológia 
kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó 
jogszabályok betartására. 

 

Oktatás 



Munkáltatói szabályozás egyes elemei, melyek 
beépülnek a munkavédelmi oktatási tematikába 

 
• Munkavédelmi feladatkörök, felelősök, 
• Veszélyes létesítményekkel, munkaeszközökkel, 

technológiákkal kapcsolatos eljárások rendje 
• Veszélyesnek nem minősülő munkaeszközökkel 

kapcsolatos eljárások 
• Kockázatértékelés megállapításai – veszélyek, védelem 
• Egyéni védőeszköz juttatás, EVE használat 
• Vészhelyzeti cselekvés – menekülési utak, 

elsősegélynyújtás 
• Munkabalesetekkel kapcsolatos eljárások 
• Ellenőrzés rendje 

 



Szabályozási/szervezési feladatok 

• Oktatási feladatok azonosítása, felelősök 
megjelölése 

• Szervezési feladatok azonosítása, felelősök 
megjelölése 

• Dokumentációs és nyilvántartási feladatok 
azonosítása, felelősök megjelölése 

• Munkavédelmi érdekképviselettel egyeztetés 

• Rendkívüli események kommunikációja, 
visszacsatolás 

• Az oktatás hatékonyságának ellenőrzése 


