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COVID‐19: Erőforrások 
a munkahelyen

ACOVID‐19 világjárvány az egyik leg‐
nagyobb kihívás, amellyel a társa‐
dalmak és a vállalkozások szembe‐

sülnek. Ezt a kihívást csak akkor tudjuk le‐
küzdeni, ha közösen megállítjuk a beteg‐
ség terjedését, és biztonságos és egész‐
séges munkakörnyezetet biztosítunk
mind az otthoni távmunkások, mind a
megszokott munkahelyükre visszatérők
számára. Ez a rész útmutató dokumentu‐
mok gyűjteményét, figyelemfelkeltő
anyagokat és további hivatkozásokat mu‐
tat be a témával kapcsolatban.

Azokon a munkahelyeken, ahol a
munkavállalók ki lehetnek téve a biológiai
ágensek kategóriájába tartozó vírusnak, a
munkáltatóknak munkahelyi kockázatér‐
tékelést kell végezniük, és megfelelő in‐
tézkedéseket kell hozniuk. Az ezen az ol‐
dalon bemutatott útmutató célja, hogy
támogassa a munkáltatókat ezekben a fe‐
ladatokban. A minimális jogi követelmé‐
nyeket a biológiai anyagokról szóló irány‐
elv határozza meg. A témával kapcsolatos
további információk a veszélyes anyagok‐
kal foglalkozó rovatunkban (biológiai
ágensek) találhatók.

EU‐s útmutatás

Mit tehetnek a munkahelyek a gyakorlat‐
ban a járvány leküzdésében és a munka‐
vállalók védelmében? A tudás és a tuda‐
tosság kulcsfontosságú – mindenkinek jól
kell tájékozódnia a vírus terjedéséről, a
fertőzés tüneteiről és a kitettség minima‐
lizálásáról. Útmutatónk segíti a szerveze‐
teket abban, hogy ellássák a munkaválla‐
lókat a szükséges információkkal, és in‐
tézkedéseket hozzanak a fertőzés mege‐
lőzésére.

Távmunka

A COVID‐19 világjárvány miatti bezártság
jelenlegi helyzetében európai munkavál‐
lalók milliói kénytelenek otthonról teljes
munkaidőben dolgozni, hogy csökkentsék
a vírusfertőzés kockázatát. Egy új valóság,
amely megterhelheti testi és lelki egész‐

ségünket. Ez az útmutató bemutatja, ho‐
gyan védhetik meg magukat hatékonyan
az otthoni távmunka során.

Az iránymutatások háttere 
és hatálya

A 2019‐es új koronavírus‐járvány (COVID‐
19) világjárványt követően az Európai
Unió (EU) tagállamai számos – köztük a
munkahelyeket érintő – intézkedést ve‐
zettek be a járvány terjedésének leküzdé‐
sére. A válság súlyosan érinti a munka vi‐
lágát, ezért a társadalom minden rétegé‐
nek – beleértve a vállalkozásokat, a mun‐
kaadókat és a szociális partnereket is –
szerepet kell vállalnia a munkavállalók,
családjaik és a társadalom egészének vé‐
delmében.

Az intézkedések jellege és mértéke a
mozgáskorlátozástól és a nem létfontos‐
ságú tevékenységek felfüggesztésétől a
térben elfoglalt személyek számának kor‐
látozásáig, bizonyos tevékenységek meg‐
tiltásáig és az egyéni higiéniai intézkedé‐
sek betartásának kötelezettségéig terjed.
Alkalmazásuk a járvány alakulásától, az
ágazattól, a foglalkozástól vagy az egyén
egészségügyi jellemzőitől függően eltérő
lehet. Ezen intézkedések eredményeként
a munkavállalók otthonról történő mun‐
kavégzésre kötelezhetők, vagy ha munká‐
juk nem végezhető távolról, otthon kell
maradniuk.

Amint az intézkedések megfelelő mér‐
tékben csökkentik a COVID‐19 átviteli
arányát, engedélyezik a munkavégzés
folytatását. Ez gyakran lépcsőzetesen tör‐
ténik, először az egészségvédelem és a
gazdaság szempontjából lényegesnek tar‐
tott munkát engedélyezve.

Míg a vakcinázás idővel az intézkedé‐
sek enyhüléséhez vezet, nem világos,
hogy a „szokásos” munkatevékenység mi‐
lyen mértékben és mikor fog újraindulni.
Nagyon valószínű, hogy bizonyos intézke‐
dések egy ideig érvényben maradnak,
vagy valamikor újra bevezetik őket, hogy
elkerüljék a fertőzési arányok jövőbeni
növekedését.

A COVID‐19‐válság nyomást gyakorol a
munkaadókra és a munkavállalókra, mivel
nagyon rövid időn belül új eljárásokat és

gyakorlatokat kell bevezetniük, vagy fel
kell függeszteniük munkájukat és üzleti
tevékenységüket. Ebben az összefüggés‐
ben a munkahelyi biztonság és egészség‐
védelem gyakorlati támogatást nyújt a
munka folytatásához vagy fenntartásá‐
hoz, és hozzájárul a COVID‐19 terjedésé‐
nek visszaszorításához.

Csakúgy, mint normál munkakörülmé‐
nyek között, a kockázatok azonosítása és
értékelése mind a fizikai, mind a pszicho‐
szociális munkakörnyezetben ez a kiindu‐
lópont a munkahelyi biztonság és egész‐
ségvédelem (OSH) kezeléséhez a COVID‐
19 intézkedések keretében. A munkálta‐
tók kötelesek felülvizsgálni kockázatérté‐
kelésüket, ha a munkafolyamatban válto‐
zás történik, és figyelembe kell venni min‐
den kockázatot, beleértve a mentális
egészséget érintő kockázatokat is. A
kockázatértékelés felülvizsgálata során fi‐
gyelmet kell fordítani az esetleges prob‐
lémákat okozó anomáliákra vagy helyze‐
tekre, és arra, hogy ezek hogyan segíthe‐
tik a szervezetet hosszú távon rugalma‐
sabbá válni. Emlékezzen a munkavállalók
és képviselőik bevonásának fontosságára
a kockázatértékelés felülvizsgálatába, és
forduljon kockázatmegelőzési vagy foglal‐
kozás‐egészségügyi szolgáltatójához, ha
van ilyen. Értékeléséhez szerezzen be
naprakész információkat a hatóságoktól a
COVID‐19 helyzetével kapcsolatban az Ön
területén. A kockázatértékelés frissítése
után a következő lépés egy cselekvési
terv elkészítése a megfelelő intézkedé‐
sekkel. Az alábbiakban néhány példát
mutatunk be a pandémiával kapcsolatos
kérdésekre, amelyeket figyelembe kell
venni egy ilyen cselekvési terv kidolgozá‐
sakor.

A COVID‐19‐nek való kitettség 
minimalizálása munkahelyen

A COVID‐19‐nek való munkahelyi expozí‐
ció korlátozását célzó biztonságos mun‐
kavégzés végrehajtásához először a koc‐
kázatok felmérése, majd az ellenőrzési
hierarchia végrehajtása szükséges . Ez azt
jelenti, hogy ellenőrzési intézkedéseket
kell bevezetni a kockázat kiküszöbölésére,
és ha ez nem lehetséges, minimálisra kell
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csökkenteni a munkavállalók expozícióját.
Kezdje először a kollektív intézkedésekkel,
és szükség esetén egészítse ki azokat
egyéni intézkedésekkel, például egyéni
védőfelszereléssel (PPE). Az alábbiakban
néhány példát mutatunk be az ellenőrzé‐
si intézkedésekre, azonban természetük‐
ből adódóan nem mindegyik alkalmazha‐
tó minden munkahelyen vagy munkakör‐
ben.

Egyelőre csak a lényeges munkákat
végezze el; lehetséges, hogy bizonyos
munkát elhalasztanak arra az időszakra,
amikor a kockázat alacsonyabb. Ha lehet‐
séges, személyes helyett távolról (telefo‐
non vagy videón) nyújtson szolgáltatáso‐
kat. Gondoskodjon arról, hogy csak a
munkához elengedhetetlen munkaválla‐
lók legyenek jelen a munkahelyen, és mi‐
nimalizálja harmadik felek jelenlétét.

Amennyire csak lehetséges, csökkent‐
se a munkavállalók közötti fizikai érintke‐
zést (pl. értekezletek vagy szünetek alatt).
El kell különíteni a munkájukat egyedül
biztonságosan ellátó dolgozókat, akiknek
nincs szükségük speciális felszerelésre
vagy nem mozgatható gépekre. Például,
amikor csak lehetséges, gondoskodjon ar‐
ról, hogy egyedül dolgozzanak egy tarta‐
lék irodában, személyzeti helyiségben, ét‐
kezdében vagy tárgyalóteremben. Ha le‐
hetséges, kérje meg a veszélyeztetett
munkavállalókat, hogy dolgozzanak ott‐
honról (idősek és krónikus betegségben
szenvedők (beleértve a magas vérnyo‐
mást, tüdő‐ vagy szívproblémákat, cukor‐
betegeket, vagy akik rákkezelésben vagy
más immunszuppresszióban részesülnek),
valamint várandós munkavállalókat. Nagy
kockázatnak kitetteknek távmunkára is
szükségük lehet.

Szüntesse meg, és ha nem lehetséges,
korlátozza a fizikai interakciót az ügyfe‐
lekkel és az ügyfelek között. Például onli‐
ne vagy telefonos megrendelés, érintés
nélküli kézbesítés vagy irányított belépte‐
tés (a kinti zsúfoltság elkerülése mellett),
valamint fizikai távolságtartás a telephe‐
lyen belül és kívül egyaránt.

Az áruk kiszállításakor ezt a telephe‐
lyen kívüli átvétellel vagy kiszállítással te‐
gye. Tájékoztassa a sofőröket a vezetőfül‐
ke megfelelő higiéniájáról, és lássa el őket
megfelelő fertőtlenítő géllel és törlőken‐
dővel. A szállító dolgozóknak lehetővé
kell tenni az olyan létesítmények haszná‐
latát, mint a WC‐k, kávézók, öltözők és
zuhanyzók, jóllehet a megfelelő óvintéz‐
kedések betartása mellett (például egy‐
szerre csak egy felhasználó engedélyezé‐
se és rendszeres takarítás).

Helyezzen áthatolhatatlan akadályt a
dolgozók közé, különösen, ha nem tud‐
nak kétméteres távolságot tartani egy‐
mástól. A sorompók célirányosak vagy
rögtönzöttek lehetnek műanyag fóliák,
válaszfalak, mobil fiókok vagy tárolóegy‐
ségek felhasználásával. Kerülni kell azokat
a dolgokat, amelyek nem szilárdak vagy
résekkel rendelkeznek, mint például a
cserepes növények vagy a kocsik, vagy
amelyek új kockázatot jelentenek, pél‐
dául elbotlás vagy leeső tárgyak miatt. Ha
a sorompó nem használható, további te‐
ret kell kialakítani a dolgozók között, pél‐
dául biztosítva, hogy mindkét oldalon le‐
gyen legalább két üres asztal.

Ha a szoros érintkezés elkerülhetetlen,
tartsa 15 percnél rövidebb ideig. Csök‐
kentse a kapcsolattartást vállalkozása kü‐
lönböző részei között a műszakok elején
és végén. Az étkezési szünetek időzítésé‐
vel csökkentse a kávézóban, a személyze‐
ti helyiségben vagy a konyhában közösen
tartózkodók számát. Győződjön meg ar‐
ról, hogy egyszerre csak egy dolgozó tar‐
tózkodik a fürdőszobákban és az öltözők‐
ben. Helyezzen el egy táblát a főajtóra, je‐
lezve, hogy az egyik WC használatban
van, hogy egyszerre csak egy személy lép‐
jen be. Szervezzen műszakokat a takarítá‐
si és higiéniai feladatok figyelembevéte‐
lével.

Biztosítson szappant és vizet vagy
megfelelő kézfertőtlenítőt a megfelelő
helyekre, és tanácsolja a dolgozóknak,
hogy gyakran mossanak kezet. Tisztítsa
meg gyakran helyiségeit, különösen a
pultokat, ajtókilincseket, szerszámokat és
egyéb olyan felületeket, amelyeket az
emberek érintenek.

Ahol lehetséges, gondoskodjon jó
szellőzésről, nyissa ki az ablakokat és az
ajtókat, hogy a szabad levegő áramlását
biztosítsa. Az Ön területén érvényben lé‐
vő rendelkezések szerint a sebészeti vagy
„higiénikus” arcmaszkok használata meg‐
fontolható a munkahelyen és minden
zárt, közös helyiségben, például autók‐
ban, furgonokban és tömegközlekedési
eszközökön. Ezeket az arcmaszkokat hi‐
giéniai intézkedésként tervezték, mega‐
kadályozva a koronavírus terjedését a kö‐
högés vagy tüsszentés során kilökődő

cseppek révén, amelyek a mások által
érintett felületekre esnek, illetve a kilé‐
legzett aeroszol révén, és a levegőben
maradnak, amíg mások be nem lélegzik.

Ha az összes lehetséges biztonsági in‐
tézkedés alkalmazása ellenére fertőzés‐
veszélyt észlel, gondoskodjon minden
szükséges egyéni védőfelszerelésről. Fon‐
tos, hogy a dolgozókat megtanítsák a PPE
helyes használatára, biztosítva, hogy be‐
tartsák az arcmaszkok és kesztyűk hasz‐
nálatára vonatkozó előírásokat és útmu‐
tatást.

A munkahely bejáratánál és más olyan
helyeken helyezzen el plakátokat, ame‐
lyek arra buzdítanak, hogy beteg, köhö‐
gés és tüsszögés esetén otthon maradja‐
nak, és tartsák be a kézhigiéniát.

Meg kell könnyíteni a munkavállalók
számára az egyéni, nem pedig a közössé‐
gi közlekedés használatát, például parko‐
lóhely vagy kerékpártároló hely biztosítá‐
sával, és arra ösztönözve a munkavállaló‐
kat, hogy lehetőség szerint gyalog járja‐
nak munkába. Hajtsa végre a rugalmas
szabadságra és a távmunkára vonatkozó
irányelveket, hogy szükség esetén korlá‐
tozza a munkahelyi jelenlétet.

Kerülje el a takarítószemélyzet túlzott
megterhelését megfelelő intézkedések
megtételével, például további személyzet
kijelölésével a feladatokra, és megkéri a
dolgozókat, hogy hagyják rendben a
munkaterületet. Biztosítson a dolgozók‐
nak műanyag zacskóval bélelt papírzseb‐
kendőket és szemeteskukákat, hogy a tar‐
talommal való érintkezés nélkül ki lehes‐
sen üríteni.

Tekintse meg a COVID‐19: munkahelyi
útmutatást a munkahely COVID‐19 elleni
felkészítésével kapcsolatos további infor‐
mációkért, beleértve azt is, hogy mit kell
tenni, ha valaki COVID‐19‐fertőzött volt a
munkahelyén, valamint tanácsokat az
utazásokkal és találkozókkal kapcsolat‐
ban. Információk állnak rendelkezésre a „
határ menti és kiküldött munkavállalók ”
számára (olyan személyek, akik egy or‐
szágban dolgoznak, és rendszeresen visz‐
szatérnek abba az országba, ahol tartóz‐
kodnak).

A munka folytatása zárva 
tartás után

Ha a munkahelye a COVID‐19‐hez kap‐
csolódó okok miatt egy ideig bezárt, ké‐
szítsen tervet a munka folytatásáról, fi‐
gyelembe véve az egészséget és a bizton‐
ságot. Tervedben a következőket kell fi‐
gyelembe venni:

EU-OSHA tájékoztató EU-OSHA tájékoztató



Frissítse kockázatértékelését a fent le‐
írtak szerint, és olvassa el a COVID‐19:
munkahelyi útmutatást.

A munka teljes körű folytatása előtt,
és mielőtt minden munkavállaló vissza‐
térne a munkahelyére, végezzen olyan
módosításokat a munkahely elrendezésé‐
ben és a munkaszervezésben, amelyek
csökkentik a COVID‐19 terjedését. Fon‐
tolja meg a munka szakaszos folytatását,
hogy lehetővé tegye az alkalmazkodást.
Feltétlenül tájékoztassa a munkavállaló‐
kat a változásokról, és szükség esetén új
eljárásokat és képzést biztosítson szá‐
mukra, mielőtt folytatják a munkát.

Lépjen kapcsolatba a foglalkozás‐egész‐
ségügyi szolgálattal és a munkavédelmi
tanácsadóval, ha hozzáfér, és beszélje
meg velük tervét.

Különös figyelmet kell fordítani azokra
a munkavállalókra, akik nagy kockázatnak
vannak kitéve, és készen kell állniuk arra,
hogy megvédjék a legkiszolgáltatottabba‐
kat, beleértve az időseket és a krónikus
betegségben szenvedőket (beleértve a
magas vérnyomást, a tüdő‐ vagy szív‐
problémákat, a cukorbetegséget, vagy
akik rákkezelésen vagy más immunszup‐
presszión esnek át) és terhes dolgozók.
Fordítson figyelmet azokra a munkaválla‐
lókra is, akiknek közeli családtagjaik nagy
kockázatnak vannak kitéve.

Fontolja meg a szorongástól vagy
stressztől szenvedő munkavállalók támo‐
gatását. A vezetőkön át a dolgozókig
gyakrabban kérdezősködhet, hogy miként
vannak a kollégák közötti váltás vagy ba‐
rátkozások elősegítse, ill. a munkaszerve‐
zés és ‐feladatok megváltoztatása, a mun‐
kavállalói segítő program vagy coaching
szolgáltatás, valamint a foglalkozás‐egész‐
ségügyi szolgálattal való kapcsolatfelvétel
érdekében. Legyen tudatában annak,
hogy a munkavállalók olyan traumatikus
eseményeken mentek keresztül, mint egy
rokon vagy barát súlyos betegsége vagy
halála, vagy pénzügyi nehézségekkel vagy
személyes kapcsolataikkal kapcsolatos
problémákkal szembesülhetnek.

Azok a munkavállalók, akik egy elszi‐
getelt időszak után visszatérnek a munka‐
helyükre, akár egyéni intézkedésként,
akár kollektív elszigetelés részeként, való‐
színűleg aggódnak, különösen a fertőzés
veszélye miatt. Ezek az aggodalmak – kü‐
lönösen, ha változások történtek a mun‐
kában – stresszhez és mentális problé‐
mákhoz vezethetnek. Ha fizikai távolság‐
tartási intézkedések vannak érvényben,
ezek a problémák nemcsak nagyobb való‐
színűséggel jelentkeznek, hanem a szoká‐

sos megküzdési mechanizmusok, mint
például a személyes tér vagy a problémák
másokkal való megosztása, nem állnak
rendelkezésre. A munkavállalók tájékoz‐
tatása a nyilvánosan elérhető támogatási
és tanácsadási forrásokról. Mental Health
Europe információval rendelkezik arról,
hogyan vigyázzon mentális egészségére
és hogyan tud megbirkózni a COVID‐19
fenyegetéssel.

A dolgozók aggódhatnak a fertőzés
megnövekedett esélye miatt a munkahe‐
lyen, és nem akarnak visszatérni. Fontos
megérteni aggályaikat, tájékoztatást adni
a megtett intézkedésekről és a rendelke‐
zésükre álló támogatásról.

Megbirkózni a magas arányú 
távolléttel

A helyi fertőzési aránytól és az érvényben
lévő protokolloktól függően előfordulhat,
hogy sok dolgozója hiányzik a COVID‐19
miatt. Ha a munkavállalót elővigyázatos‐
ságból izolálják otthon, akkor lehet, hogy
távolról is folytathatja munkáját (lásd
lent), vagy ha ez nem így van, a munka‐
vállaló egy ideig nem tud dolgozni.

Előfordulhat, hogy azok a munkaválla‐
lók, akiknél bebizonyosodott, hogy
COVID‐19‐fertőzöttek, lényegesen hosz‐
szabb ideig hiányoznak és nem tudnak
dolgozni, a súlyosan megbetegedők pedig
további rehabilitációs időszakot igényel‐
hetnek, miután kigyógyultak a fertőzés‐
ből. Emellett előfordulhat, hogy néhány
dolgozó azért hiányzik, mert hozzátarto‐
zójukról kell gondoskodniuk.

A jelentős számú munkavállaló távol‐
léte, még ha csak átmenetileg is, megter‐
helheti a tevékenység folytatását. Bár a
rendelkezésre álló munkavállalóknak ru‐
galmasnak kell lenniük, fontos, hogy ne
kerüljenek olyan helyzetbe, amely veszé‐
lyezteti egészségüket vagy biztonságukat.
A további munkaterhelést a lehető lega‐
lacsonyabb szinten tartsa, és ügyeljen ar‐
ra, hogy ne tartson túl sokáig. A vonalve‐
zetőknek fontos szerepük van a helyzet fi‐
gyelemmel kísérésében és annak biztosí‐
tásában, hogy az egyes munkavállalók ne
legyenek túlterhelve. Tartsa tiszteletben
a munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó
szabályokat és megállapodásokat, és en‐
gedje meg a munkavállalóknak a munka‐
szüneti időben történő leállás jogát.

Amikor a munkát a szűkös munkaerő‐
vel való megbirkózáshoz igazítja, például
új módszerek és eljárások bevezetésével,
valamint a szerepek és felelősségek meg‐
változtatásával, fontolja meg, hogy a sze‐

mélyzetnek szüksége van‐e további kép‐
zésre és támogatásra, és győződjön meg
arról, hogy minden munkavállaló képes a
rájuk bízott feladat elvégzésére, ill. telje‐
sítésére.

A munkavállalók átképzése alapvető
funkciók elvégzésére, hogy a munkahely
akkor is működhessen, ha a kulcsfontos‐
ságú munkavállalók távol vannak.

Ha ideiglenes személyzetre támaszko‐
dik, fontos, hogy tájékoztassa őket a
munkahelyi kockázatokról, és szükség
esetén képzésben részesítse őket.

Otthonról dolgozó 
munkavállalók irányítása

A legtöbb tagállamban meghozott fizikai
távolságtartási intézkedések részeként a
munkavállalókat arra ösztönzik vagy köte‐
lezik, hogy otthonról dolgozzanak, ha
munkájuk jellege ezt lehetővé teszi. E
munkavállalók közül soknak ez az első al‐
kalom, hogy „távmunkásként” dolgozza‐
nak, és munkakörnyezetük sok tekintetben
hiányos a munkahelyükhöz képest. Az ott‐
honi környezet adaptálhatóságának mér‐
téke a munkavállaló helyzetétől, valamint
az alkalmazkodásra rendelkezésre álló idő‐
től és erőforrásoktól függően változik.

Tanácsok, hogy biztonságban és egész‐
séges maradjon, miközben otthonról dol‐
gozik, de nagyrészt arra irányul, akik táv‐
munkában rendszeresen vagy hosszú tá‐
von dolgoznak. Az alábbiakban néhány ja‐
vaslatot olvashat a kockázatok minimali‐
zálására azon munkavállalók számára,
akik nem tudták megfelelően felkészíteni
otthoni munkahelyüket.

Végezzen kockázatértékelést a táv‐
munkát végző munkavállalók és képvise‐
lőik bevonásával.

Engedélyezze a dolgozóknak, hogy ide‐
iglenesen hazavihessék a felszerelést a
munkahelyükről az otthoni munkahe‐
lyükre (ha nem tudják magukkal vinni,
fontolja meg a szállítás megszervezését).
Ide tartozhat például számítógép, moni‐
tor, billentyűzet, egér, nyomtató, szék, láb‐
tartó vagy lámpa. Jegyezze fel, hogy ki, mi‐
lyen tárgyakat visz el, hogy elkerülje a za‐
vart, amikor a normál munka folytatódik.

Adjon útmutatást a távmunkásoknak
egy olyan otthoni munkaállomás felállítá‐
sához, amely jó ergonómiát alkalmaz,
például jó testtartást és gyakori mozgást,
amennyire csak lehetséges.

Ösztönözze a dolgozókat, hogy tartsa‐
nak rendszeres szünetet (körülbelül 30
percenként), hogy felálljanak, mozogja‐
nak és nyújtózkodjanak.

Támogassa a távmunkásokat az infor‐
matikai berendezések és szoftverek hasz‐
nálatában. A tele‐ és videokonferencia‐
eszközök elengedhetetlenek lehetnek a
munkához, de problémát jelenthetnek a
hozzá nem szokott dolgozók számára.

Biztosítsa a jó kommunikációt minden
szinten, beleértve az otthonról dolgozó‐
kat is. Ez a felső szintű vezetés által nyúj‐
tott stratégiai információktól a közvetlen
vezetői feladatokig terjed, nem feledkez‐
ve meg a kollégák közötti rutinszerű szo‐
ciális interakció fontosságáról. Míg az
előbbiről előre megbeszélt online találko‐
zókon lehet beszélni, addig az utóbbiakat
online csevegésekkel vagy „virtuális kávé‐
zós” találkozókkal lehet bátorítani.

Ne becsülje alá annak kockázatát, hogy
a munkavállalók elszigeteltnek és nyomás
alatt érzik magukat, ami támogatás hiá‐
nyában mentális egészségügyi problémák‐
hoz vezethet. Fontos a vezető és a kollé‐
gák közötti hatékony kommunikáció tá‐
mogatása, valamint a kollégákkal való kö‐
tetlen kapcsolattartás. Fontolja meg a
rendszeres személyzeti vagy csapattalál‐
kozók online megtartását, vagy döntse el,
mely alkalmazottak lehetnek jelen legelő‐
ször a munkahelyen, ha megkezdődött a
munkába való fokozatos visszatérés.

Ügyeljen arra, hogy alkalmazottjának
lehet olyan partnere, aki szintén távmun‐
kában dolgozik, vagy olyan gyermekei le‐
hetnek, akiknek szükségük lehet gondo‐
zásra, mivel nem járnak iskolába, vagy
akiknek távolról kell csatlakozniuk az is‐
kolai munka folytatásához. Másoknak
szükségük lehet idős vagy krónikus bete‐
gek és bezárt személyek gondozására.
Ilyen körülmények között a vezetőknek
rugalmasnak kell lenniük a munkaidőt és
a dolgozók termelékenységét illetően, és
tudatosítaniuk kell a dolgozókban megér‐
tésüket és rugalmasságukat.

Segítse a munkavállalókat abban, hogy
egészséges határokat szabjanak a munka
és a szabadidő között, világosan kommu‐
nikálva, mikor kell dolgozni kell, és mikor
legyenek elérhetők.

Vonja be a dolgozókat

A munkavállalók és képviselőik részvéte‐
le a munkavédelmi irányításban a siker
kulcsa és jogi kötelezettség. Ez vonatkozik
a munkahelyeken a COVID‐19‐el kapcso‐
latban hozott intézkedésekre is; olyan
időszak ez, amikor az események gyorsan
változnak, magas szintű bizonytalanság‐
gal és szorongással a munkavállalók és ál‐
talában a lakosság körében.

Fontos, hogy mielőbb konzultáljon
dolgozóival és/vagy képviselőikkel, vala‐
mint a munkavédelmi képviselőkkel a ter‐
vezett változtatásokról és arról, hogy az
ideiglenes folyamatok hogyan fognak mű‐
ködni a gyakorlatban. A helyes egészség‐
ügyi és biztonsági gyakorlat fontos részét
képezi, ha a munkavállalókkal együttmű‐
ködik a kockázatok felmérésében és a vá‐
laszok kidolgozásában. Az egészségügyi
és biztonsági képviselők, valamint az
egészségügyi és biztonsági bizottságok
egyedülálló helyzetben vannak a megelő‐
ző intézkedések tervezésében és azok si‐
keres végrehajtásában.

Fontolja meg azt is, hogyan biztosítha‐
tó, hogy az ügynökségek és a vállalkozók
ugyanazokhoz az információkhoz férhes‐
senek hozzá, mint a közvetlen alkalma‐
zottak.

Vigyázzon a beteg dolgozókra

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a
COVID‐19 leggyakoribb tünetei a láz, a fá‐
radtság és a száraz köhögés. Vannak, akik
megfertőződnek, de nincsenek tüneteik,
és nem érzik magukat rosszul. A legtöbb
ember (mintegy 80%) külön kezelés nél‐
kül gyógyul ki a betegségből. A COVID‐19‐
fertőzöttek egy kis része súlyosan meg‐
betegszik, és légzési nehézségei lesznek.
Az idősek és az olyan alapvető egészség‐
ügyi problémákkal küzdők, mint a magas
vérnyomás, szívproblémák vagy cukorbe‐
tegség, nagyobb valószínűséggel kerülnek
súlyosabb állapotba.

A súlyosan megbetegedett személyek
munkaképessé nyilvánítása után is külö‐
nös figyelmet igényelhetnek. Vannak arra
utaló jelek, hogy a koronavírusos betegek
tüdőkapacitás‐csökkenést szenvedhetnek
a betegség rohamát követően. Az ilyen
helyzetben lévő munkavállalókat a mun‐
ka alól egy időre fel kell menteni, mert
szükségük lehet a fizioterápiás kezelésre.
Azok a dolgozók, akiknek intenzív osztá‐
lyon (IC) kellett időt tölteniük, sajátos ki‐
hívásokkal nézhetnek szembe. A munka‐
vállaló orvosának és a foglalkozás‐egész‐
ségügyi szolgálatnak, ha rendelkezésre
áll, tanácsot kell adnia a munkába való
visszatérés módjáról és időpontjáról:

Izomgyengeség. Ez annál komolyabb,
minél hosszabb ideig van valaki az IC‐ben.
A csökkent izomkapacitás például légúti
panaszokban is megnyilvánul. Egy másik
gyakori, de ritkábban felismert jelenség a
Post Intensive Care Syndrome (PICS). Ez a
becslések szerint az IC‐re felvett emberek
30‐50%‐ánál fordul elő, és egy poszttrau‐

más stressz‐rendellenességhez hasonlít‐
ható.

Memória‐ és koncentrációs problé‐
mák. Ezek a panaszok gyakran csak idővel
alakulnak ki. Ha valaki elkezdett dolgozni,
ezt nem mindig ismerik fel. A munkahe‐
lyen látható tünetek megnyilvánulhatnak
a memória‐ és koncentrációs zavarok, ill.
a feladatok kielégítő végrehajtásának ne‐
hézségeiben és a gyengébb probléma‐
megoldó készségben. Ezért fontos, hogy
figyeljen erre, ha tudja, hogy valaki IC‐
ben volt. A jó útmutatás nagyon fontos,
mert egyes dolgozók nehezen tudnak
visszatérni korábbi teljesítményükhöz.

Néha hosszú az idő kell a munka foly‐
tatásához. Az adatok azt mutatják, hogy
az IC‐ben lévők negyede‐harmada életko‐
rától függetlenül problémákat okozhat. A
betegek hozzávetőleg felének egy évre
van szüksége a munkába álláshoz, és egy‐
harmaduk soha nem térhet vissza.

Az üzemorvosok és az egészségügyi
szolgálatok vannak a legjobb helyzetben
ahhoz, hogy tanácsot adhassanak a beteg
munkavállalók ellátásáról, és a munkájuk
során esetlegesen szükségessé váló mó‐
dosításokról. Ha nem rendelkezik foglal‐
kozás‐egészségügyi szolgálattal, fontos,
hogy ezeket a kérdéseket érzékenyen ke‐
zelje, és tiszteletben tartsa a munkaválla‐
lók magánéletét és bizalmas kezelését.

Legyen tudatában annak a kockázat‐
nak, hogy a COVID‐19‐ben megbetege‐
dett munkavállalók megbélyegzést és
diszkriminációt szenvedhetnek el.

Tervezze meg és tanulja 
meg a jövőt

Annak ellenére, hogy a COVID‐19 elleni
védőoltás idővel véget vet a jelenlegi
világjárványnak, fontos, hogy a jövőben
válsághelyzeti készenléti terveket készít‐
senek vagy frissítsenek a leállási és indí‐
tási eseményekre vonatkozóan, amint azt
a COVID‐19: Visszatérés a munkahelyre.
Még a kisvállalkozások is készíthetnek el‐
lenőrzőlistát, amely segít felkészülni arra,
ha a jövőben ilyen eseményekre kerülne
sor.

Azok a vállalkozások, amelyek először
alkalmazzák a távmunkát, megfontolhat‐
ják annak modern, hosszú távú munka‐
végzési gyakorlatként való átvételét. A
COVID‐19 világjárvány során szerzett ta‐
pasztalatok felhasználhatók a távmunka
politikájának és eljárásainak kidolgozásá‐
ban vagy a meglévők felülvizsgálatában.

Legyen tájékozott!
Forrás:https://osha.europa.eu/
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3M munkavédelmi termékek

Védőoverállok

Hegesztéstechnikai védőeszközök

Kommunikációs megoldások

SAR, SCBA & Tűzvédelem

3M munkavédelmi termékek

Légzésvédelem

Hallásvédelem

Szemvédelem

Fej- és arcvédelem
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Leesés elleni védelem
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Fényvisszavető szalagok

Védőoverállok
Hegesztéstechnikai védőeszközök

Kommunikációs megoldások
SAR, SCBA & Tűzvédelem

Általános rendelkezések: 1. Az egyéni
védőeszközöknek  meg kell felelniük a
közösség tervezésre és gyártásra vonat-
kozó egészségvédelmi és biztonsági
rendelkezéseinek.

Minden egyéni védőeszköznek:

(a) alkalmasnak kell lennie az adott koc-
kázat elhárítására anélkül, hogy önmaga
további kockázatot idézne elő;

(b) meg kell felelnie a munkahelyi viszo-
nyoknak;

(c) figyelembe kell vennie az ergonómiai
követelményeket és a munkavállaló
egészségi állapotát;

(d) a szükséges igazítások után megfele-
lően kell illeszkednie a viselőre.

65/1999.(XII.22.) EüM rendelet

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Minden felhasználó 
különbözik

A választás megerősítése

A helyes használat 
oktatása

Megbízható teljesítmény

Megfelelés a 
jogszabályoknak

A védelem 
maximalizálása

Miért fontos az illeszkedés vizsgálata?



Mikor kell illeszkedés  
vizsgálatot végezni?

l Az egyéni védőeszköz kezdeti kivá-
lasztásakor
l Más márkájú vagy típusú egyéni vé-
dőeszközök  bevezetésekor
l Fiziológiai vagy anatómiai változások
esetén, pl. az arcvonások megváltozása-
kor, hirtelen testsúlyváltozás esetén
l Amikor a nemzeti szabályozás, illetve
a vállalat belső előírásai megkövetelik

Légzésvédők illeszkedés  
vizsgálata

Tömören záró légzésvédők 
teljesítménye

Áthatolás a szű-
rőn keresztül és
az arcszigetelés

szivárgása

Áthatolás a szűrőn keresztül
Szivárgás
az arctömítés körül
– „arcszigetelés szivárgása"

Minden tömören záró álarcon il-
leszkedésvizsgálatot kell végezni

Így többek között a szűrt -és nyomóle-
vegős légzésvédőkhöz csatlakoztatott
álarcokon is

A saját légellátású légzőkészülékekhez
(SCBA) csatlakoztatott álarcokon is.

Nem kell illeszkedésvizsgálatot
végezni

Olyan légzésvé-
dők használata-
kor, melyek laza
illeszkedésű fej-
részébe levegő
áramlik – pl.
szűrt- és nyomó-
levegős légzés-
védők sisakkal
vagy kámzsával

Illeszkedésvizsgálat
A munkáltató felelőssége

Illeszkedésellenőrzés
A munkavállaló felelőssége
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Az illeszkedésellenőrzések 
hatékonysága

A HSE 2014-es tanulmánya 9 különböző,
FFP3 védelmi osztályú modellről 38%
azok közül a képzett és felügyelt munka-
vállalók közül, akiknél az illeszkedéselle-
nőrzés eredménye „MEGFELELŐ" volt, va-
lójában NEM MENT át az illeszkedésvizs-
gálaton. Fontos, az illeszkedésellenőrzés
nem helyettesíti az illeszkedésvizsgálatot!

Illeszkedésvizsgálat – két alapvető
módszer

Kvalitatív illeszkedésvizsgálat (QLFT). Ré-
szecskeszűrő félálarcokhoz és többször
használható félálarcokhoz. Kvantitatív
illeszkedésvizsgálat (QNFT). Részecske-
szűrő félálarcokhoz, valamint többször
használható fél- és teljesálarcokhoz.

Melyik módszert kell használni?
Kvalitatív vagy kvantitatív

Kvantitatív

3M kvalitatív illeszkedésvizsgáló
készletek

Két készlet érhető el
– FT-10 édes

– FT-30 keserű

Kvalitatív illeszkedésvizsgálat
(QLFT)

Aeroszol előállítása: -2 mikronos poli-
diszperz. A részecskeszűrő félálarcok és
részecskeszűrők hatékonyan kiszűrik.

Kvalitatív illeszkedésvizsgálat
(QLFT)

Korlátok 8
– Viselő őszintesége
– Viselő ízérzékelése a keserű vagy édes
oldatok terén
– Nem alkalmas teljes álarcok illeszkedé-
sének tesztelésére
– Nincs elektronikus adatbázis
Előnyök
– Alacsony költség
– Nincs szükség áramra
– Nincs szükség adapterekre
– Az álarc és a szűrő együttes tesztelé-
sére is alkalmas

Részecskeszámláló eljárás 
(TSI PortaCount)

A PortaCount megszámolja az álarcon
kívül és belül levő részecskéket, miköz-
ben a felhasználó különböző gyakorla-
tokat végez.

Részecskeszámláló eljárás 
(TSI PortaCount)

A mért részecskekoncentrációból kiszá-
mított illeszkedési tényezők:

FF = KÜLSŐ részecskekoncentráció
BELSŐ részecskekoncentráció

Az arcszigetelés szivárgása miatt
Megfelelő:
DR/félálarc: FF100
Teljesálarc: FF2 OOO   

(HSE/ISO/ED6273/NL/UNI)
FF 500 (OSHA)

Kvantitatív illeszkedésvizsgálat
(QNFT)

Korlátok  8
– Alaposan ismerni kell az álarcok szon-
dás vizsgálatának módját
– Megfelelő szintű környezeti részecske-
koncentráció szükséges
– N95 technológiára van szükség az
N95/FFP2 besorolású légzésvédőkhöz
– Többféle illeszkedésiteszt   adapter
szükséges
Előnyök 
– Az álarcok és szűrők teljes választéka
tesztelhető
– „Valós idejű" vizsgálat, jó képzési se-
gédeszköz
– Alkalmas az illeszkedési problémák
azonosításához
– Illeszkedési tesztek elektronikus adat-
bázisban való tárolása
– Objektív mérési eredmény

Részecskeszámláló eljárás 
(TSI PortaCount)

Példa a 3M álarcok szondás 
vizsgálatára

Az illeszkedést befolyásoló 
tényezők

Arcszőrzet       Testtömeg  csökkenés, 
gyarapodás

Fogászati beavatkozás

Smink, ékszer az 
arcon

Más EVE                     Illesztési képességek

llleszkedésvizsgálati eljárások és kompetenciarendszerek
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és a munkakörnyezet (az ott tartózko-
dókkal egyetemben) illékony veszélyes
anyagok és keverékek légszennyező ha-
tásának is ki volt téve.

– A festőüzem területén megfelelő
helyi elszívás, szellőztetés, friss levegő
utánpótlás nem volt.

– A munkavállaló egy festőgépre ra-

kódott festékréteg eltávolítását kezdte
meg fém felületű kéziszerszám, „spakli”
segítségével.

– A lakkozó gép szűrőjén lerakódott
éghető anyag/por elektrosztatikus szikra,
vagy mechanikai súrlódás miatt meg-
gyulladt.

– A fellobbanó tűz gyorsan terjedt a
festőüzem területén sűrű, fekete füst-
képződéssel, így a munkavállaló me-
nekülése nagymértékben akadályozot-
tá vált.

– A munkavállaló testfelületét a lán-
gok folyamatosan érték menekülés köz-
ben (menekülési útvonal nem volt kije-
lölve).

– A munkavállalót súlyos égési sérülé-
sekkel szállították kórházba a helyszínre
érkező mentők, további 3 személlyel
együtt, akiknél füstmérgezés gyanúja
merült fel.

– A munkavállaló a munkabalesete
következményeként fellépő szövődmé-
nyek miatt a kórházi kezelés, ápolás elle-
nére elhunyt.

Munkáltatói intézkedések
– Rendkívüli munkavédelmi oktatás.

– Veszélyes technológia soron kívüli
felülvizsgálata.

– Kockázatértékelés készítése.
– Gépek, berendezések üzembe he-

lyezése, felülvizsgálata.

A hatóság intézkedései
– A veszélyes tevékenység felfüggesz-

tése
– Hiányosságok megszüntetésére kö-

telezés
– Munkavédelmi bírság kiszabása

Tanulság
Nem következett volna be a baleset,

ha:
– A munkáltató a tevékenysége vég-

zéséhez előírt munkavédelmi előírások-
nak eleget tesz.

– A munkavégzéshez a munkáltató a
kockázatok felmérése és értékelése alap-
ján már a tevékenységét megelőzően
(adott esetben hatékony intézkedések
megtételével), valamint a munkavégzés
során folyamatosan biztosítja az egész-
séget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés jogszabályokban megha-
tározott feltételeit.

Tanulságos munkabaleset

Amunkáltató fémfelület-kezelési te-
vékenységet folytatott üzemében.
A számos veszélyes anyaggal és

készítménnyel végzett munkafolyamat
kémiai kóroki tényezők expozíciós koc-
kázatával is járt, amelynél a munkaválla-
lók egészsége, testi épsége, biztonsága
megfelelő védelem hiányában károsító
hatásnak volt kitéve.

A munkabaleset napján a festőmű-
helyben a munkavállaló a festék-, és lakk-
fúvó gépen felhalmozódott jelentős
mennyiségű anyaglerakódás (festék és
lakkmaradványok) mechanikus tisztítási
műveletét végezte, amihez fémes felüle-
tű (acél, nem szikramentes kivitelű) kézi-
szerszámot („spaklit”) használt.

A tisztítás során a lerakódott anyag/
por elektrosztatikus szikra vagy mecha-
nikai súrlódás miatt meggyulladt, és a
tűz a lakkozó gép szűrőjén lerakódott ég-
hető anyag/por felületén bekövetkező
lassú, parázsló égése során eszkalálódott.

A tűzeset során a munkavállaló sú-
lyos, életveszélyes sérüléseket szenve-
dett, majd kórházi ellátása során elhunyt.
Emellett plusz 2 fő munkavállaló (vala-

mint a munkavégzés hatókörében tar-
tózkodó magánszemély) füstmérgezés
gyanújával kórházba került.

Munkavédelmi hatóság 
megállapításai

– A munkáltató a fémfelület-kezelő
tevékenysége végzéséhez munkavédel-
mi szaktevékenységet ellátó személyt
egyáltalán nem foglalkoztatott.

– Munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálatokat a tevékenység megkezdé-
se előtt a munkáltató nem végeztetett.

– A vonatkozó jogszabályokban előírt
munkavédelmi tárgyú dokumentációk-
kal (pl. kockázatértékelés, kémiai kocká-
zatbecslés, robbanásvédelmi dokumen-
táció, egyéni védőeszköz juttatás belső
rendje, munkaköri alkalmassági vizsgála-
tok szabályozása) a munkáltató nem ren-
delkezett.

– Munkavállalói ellátására foglalko-
zás-egészségügyi ellátóval szerződést
nem kötött, munkavállalói munkaköri al-
kalmassági orvosi vizsgálatokon nem
vettek részt.

– A munkáltató lényegében semmi-

lyen intézkedést nem tett a hatályos
munkavédelmi előírások betartására.

A baleset okláncolata
– A munkaterületen többek között

gyúlékony veszélyes anyagokat, keveré-
keket és hulladékokat kezeltek, tároltak,

Tűzeset következtében történt
halálos munkabaleset

Tűzeset következtében történt
halálos munkabaleset 

A munkavédelmi hatóság által vizsgált baleset

Tanulságos munkabaleset

A tűz után (munkavédelmi hatóság felvétele) Veszélyes anyagok a munkahelyen (munkavédelmi hatóság felvétele) 
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Fókuszban az ellenőrzések

Amunkaidővel, pihenőidővel és
rendkívüli munkavégzéssel kap-
csolatos jogsértések 2 184 főt érin-

tettek 2021. I negyedévben, ami jelentős
csökkenés a 2020. március 31-ig mért 4
909 fővel szemben. A leggyakoribb sza-
bálytalanság a munkaidő-beosztás hiá-
nya, melynek hátterében egyrészt a jogsz-
abályok ismeretének hiánya, másrészt a
rendkívüli munkavégzés leplezésére irá-
nyuló szándék áll. Szintén nagy munka-
vállalói létszámot érintett a munkaidő-
keret esetén a kezdő és befejező időpont
írásbeli meghatározásának elmaradása,
ami gyakorlatilag mind a munkavállaló,
mind a hatóság számára ellenőrizhetet-
lenné teszi például a munkaidőkereten
felüli rendkívüli munkavégzést, és így
annak ellentételezését is (munkabér,
szabadidő).

Munkaidő-nyilvántartás
A korábbi évekhez hasonlóan a mun-
kaidő-nyilvántartás hiányával, vagy adata-
inak valótlan rögzítésével kapcsolatos   sza-
bálytalanságok szintén gyakoriak voltak.
2021. március 31-ig a főbb jogsértéssel érin-
tett munkavállalók közel negyedét (2 519
fő) érintették és meghaladják 2020. hasonló
időszakában mért adatokat (4 989 fő).

Gyakori az a munkáltatói védekezés a
jogsértés feltárását követően, hogy a mun-
kavállalók nem-, vagy nem előírásszerű-
en vezették a munkaidő-nyilvántartást, fi-
gyelmen kívül hagyva, hogy ez a kötele-
zettség a munkáltatót terheli. Emellett a
feledékenységgel illetve a fix munkaidővel
szokták magyarázni a munkaidő-nyilván-
tartás hiányát, amikor sok munkáltató sze-
rint szükségtelen a munkaidő-nyilván-
tartás vezetése, de jellemzőnek mondható
az a hivatkozás is, hogy a főnök éppen az
ellenőrzés előtt vitte el a jelenléti ívet, vagy
azt elzárva tartják.

A munkaidő-nyilvántartással kap-
csolatos jogsértések elfedik az esetleges
munkabérrel, munkaidővel, illetve pihe-

nőidővel kapcsolatos szabálytalansá-
gokat is. A munkaidő nyilvántartás hiá-
nyossága, vagy hiánya miatt nem ellenő-
rizhető a pihenőidőre, pihenőnapra, mun-
kaszüneti napon történő munkavégzésre
vonatkozó szabályok betartása és a pótlék-
fizetés teljesítése sem, tehát közvetetten a
munkavállalók alapvető jogai sérülnek.

Amennyiben egyéb nyilvántartást (pl.:
szolgálati napló, takarítási napló) be tud-
nak szerezni a hatóság munkatársai, úgy
annak adatai alapján a valótlan nyilván-
tartás pontosan megállapítható.

Munkabér
A munkabérrel kapcsolatos jogsértésekkel
érintett munkavállalói létszám (1 817) nőtt
2020. első negyedévihez (1 263 fő).

Ezek közül a legjelentősebb a munka-
bér határidőben történő megfizetésé-
nek elmaradása, a bérjegyzékkel kapcso-
latos előírások be nem tartása, illetve a
pótlékokra vonatkozó szabályok meg-
szegése volt. Több esetben megállapítást
nyert, hogy a munkabérről adott elszá-
molás nem felelt meg a jogszabályi elő-
írásoknak, nem volt megállapítható, hogy

a munkáltató az alapbéren felül milyen
pótlékokat számolt el a munkavállalók-
nak. A bérjegyzék kiadásának hiánya sú-
lyosabb visszaéléseket rejthet akár a beje-
lentés nélküli foglalkoztatás egyik „biztos
előjele” is lehet.

A munkaügyi / foglalkoztatás-felügye-
leti hatóság a vonatkozó törvényi rendel-
kezés szerint a munkabért nem, vagy
nem időben fizető munkáltató részére
minden esetben lehetőséget biztosít ar-
ra, hogy az eljárás során az elmaradt
bért egy kitűzött határidőn belül meg-
fizesse, melynek következtében mentesül
az egyébként kötelező munkaügyi bírság
megfizetése alól. A hatóság ily módon is
tudja segíteni azt, hogy a munkáltató a
munkavállalók jogszerűen járó munka-
bérének kifizetésére és ne egy esetleges
bírságösszeg kiegyenlítésére fordítsa
anyagi erőforrásait.

2021. évtől tovább növekedett a mi-
ni-málbér és garantált bérminimum
összege a 20/2021. (I.28.) Korm. rendelet
értelmében, így a munkaügyi / foglalkoz-
tatás-felügyeleti hatóság fokozottan el-
lenőrizte a vonatkozó jogszabályi előírá-
sok betartását. Az ilyen jellegű jogsértéssel

érintett munkavállalók száma tovább
csökkent (2020. március 31-ig 44 fő; 2021.
március 31-ig: 29 fő), ami tovább erősíti
az elmúlt évek tapasztalatát, mely szerint a
minimálbérrel és a garantált bérmini-
mummal kapcsolatos szabálytalanságok
továbbra sem jellemzőek.

Egyéb szabálytalanságok
Jelentős számban előforduló munkaügyi
szabálytalanság a foglalkoztatásra irányuló
jogviszony megszűnésével összefüggő – a
munkavállalót megillető – igazolások ki-
adásának, valamint a munkaviszony meg-
szűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó
elszámolásnak az elmaradása. A  tapasz-
talatok  szerint  a  munkáltatók  gyakran  a
vélt  vagy  valós  sérelemre  hivatkozva
visszatartják a munkavállalót megillető
igazolásokat, továbbá nem fizetik ki az
utolsó havi munkabérüket,  nem  számol-
nak  el  a  munkavállalóval.  Ezen  jogsér-
tések  szinte  mindegyike szándékos. Az is
előfordult már, hogy a munkavállaló ak-
kor szembesül azzal, hogy bejelentés
nélkül foglalkoztatták, mikor a munka-
végzést követően a munkáltató nem adja
ki a kilépő igazolásokat.

Csökkent a 2020. első negyedéves ada-
tokhoz képest a szabadsággal kapcso-
latos jogsértésekkel érintett munkavál-
lalók száma is (880 főről, 637 főre). A sza-
badsággal kapcsolatos szabálytalanságok
két leggyakoribb esete, hogy a nyilván-
tartáson „kiírt” szabadságot a munkáltató
ténylegesen nem adja ki, a munkavállalók
valójában munkát végeznek, valamint,
hogy a munkáltatók a törvény előírásai-
nak megfelelően nem biztosítják a mun-
kavállalónak a naptári évben egy alkalom-
mal, a legalább tizennégy nap egybefüggő
munkavégzés alóli mentesülést.

A szabadságra vonatkozó szabályok
betartásának ellenőrzése összetettebb,
mert a munkáltatók „papíron” legtöbbször
a jogszabályi előírásoknak megfelelően
adják ki a szabadságokat, csak a helyszí-
nen felvett munkavállalói tanúnyilatkoza-
tokból, illetve egyéb bizonyítékokból derül
ki az, hogy a szabadságként nyilvántartott
napokon ténylegesen munkavégzés tör-
tént. A munkáltatók a szabálytalanságok
feltárását követően gyakran a gazdasági
helyzetükre, hirtelen jött megrendelé-
sekre, egyéb nem várt eseményekre hivat-
koznak a szabadságok kiadásának elmara-
dásakor, vagy azzal magyarázzák a jog-
sértést, hogy a munkavállaló nem akarta
kivenni a szabadságát.

2021. első negyedévben 790 esetben

szabtak ki a munkaügyi / foglalkoztatás-
felügyeleti hatóságok munkaügyi bírsá-
got, összesen 126 300 000 Ft összegben.
Több ízben szabálytalanság megszün-
tetésére kötelezés (457 db), valamint sza-
bálytalanságot megállapító határozat (1 041
db) született. Az érdemi döntések 71 %-a
tehát anyagi szankció nélküli intézkedés
volt.

A munkaügyi bírságok száma növe-
kedett, a figyelmeztetések száma gyakor-
latilag eltűnt, ami annak tudható be, hogy
a törvényi szabályozás szerint a munkavi-
szony bejelentésének elmulasztása 2018.
január 1. napjától kezdve ismét kötelező
munkaügyi bírságot von maga után. A
munkaügyi bírságok túlnyomó többsége
feketefoglalkoztatás miatt került kisza-
básra.

2021. március 11. napjától – amint azt
már fentebb említésre került – új szabály-
ozás miatt a figyelmeztetés határozatok
átveszik a korábbi megállapító és kötelező
határozatok helyét. Ezek a figyelmezte-

tések nem összetévesztendőek a munka-
ügyi bírságot helyettesítő figyelmezteté-
sekkel (melyek már csak elvétve fordul-
nak elő.) Ezeknek a döntéseknek a sta-
tisztikai elkülöníthetősége az év későbbi
szakaszában fog kidomborodni, így az
alábbi táblázatok csak tájékoztató jelle-
gűek.

Csökkent 2021-ben a közérdekű beje-
lentések és a panaszok száma (2020. már-
cius 31-ig: 940, 2021. március 31-ig. év:
888 db).

A panaszok száma csökkent (2020.
március 31-ig: 611 db, 2021. március 31-
ig. év: 529 db) míg a közérdekű bejelen-
tések száma nőtt (2020. március 31-ig: 329
db, 2021. március 31-ig. év: 359 db) A be-
adványok megoszlási aránya: 60 % pa-
nasz; 40 % közérdekű bejelentés. El-
mondható tehát, hogy a hatósághoz több
munkavállaló fordult, akik konkrét, bea-
zonosítható egyéni jogsérelmük miatt kér-
tek segítséget, ami a hatóság munkájába
vetett bizalomra is utal.

A munkaügyi / foglalkoztatás-felügyeleti 
ellenőrzések tapasztalatai II. rész (kivonat)

(2021. január 1. – március 31.)

2.2. Munkaidő, pihenőidő, rendkívüli munkavégzés
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A legtöbb jelzés a vizsgált időszakban
a jogviszony megszűnésekor kiadandó
igazolásokkal, elszámolásokkal össze-
függésben érkezett, melyek nagy része pa-
naszként jutott el  a hatósághoz. A máso-
dik legtöbb megkeresés a feketefoglalkoz-
tatással kapcsolatosan fordult elő, mely-
nek 58 %-a közérdekű bejelentés formájá-
ban jutott a hatóság tudomására (közér-
dekű bejelentés: olyan körülményre hívja
fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy
megszüntetése a közösség érdekét szolgál-
ja) másik fele pedig panaszként. A har-
madik legtöbb bejelentés a munkabér tár-
gyában érkezett, melynek közel háromne-
gyede szintén munkavállalói panasz alap-
ján kerül a hatóság látókörébe.

Az ellenőrzések összesített
tapasztalatai★

a) Építőipar
A munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzések 26 %-át ebben az ágazatban
tartották 2021. első negyedévben (1 017
db). A munkáltatók által elkövetett súlyos
szabálytalanságok 789 db intézkedést, va-
lamint 374 db munkaügyi bírságot vontak
maguk után 60 635 000 Ft összegben. A 2
499 munkavállalóból 1 768 főt érintett va-
lamilyen munkaügyi szabálytalanság. Az
ágazatban 927 munkavállalót foglalkoztat-
tak feketén így az ellenőrzéssel érintett
munkavállalókhoz viszonyítva itt volt a
legnagyobb arányú a feketefoglalkoz-
tatás. Általánosságban elmondható, hogy
sok megyében tovább folytatódik a koráb-
bi évek tendenciája, amely alapján több
nagyobb beruházás (társasházak, lakópar-
kok építése, útépítések stb.) is kezdődött. 

Az ágazatban a feketefoglalkoztatás a
legtipikusabb szabálytalanság, e miatt
adták ki a legtöbb intézkedést és a leg-
markánsabb munkavállalói érintettség
volt tapasztalható mind az építőipart
érintő egyéb jogsértésekhez, mind a többi
ágazat feketefoglalkoztatási adataihoz
mérten. A feketefoglalkoztatás szerkezeti
megoszlása kapcsán megállapítható, hogy
legtipikusabb formája a munkaviszony-
hoz, illetve egyszerűsített foglalkoztatás-
hoz kapcsolódó bejelentés hiánya, egyéb
formái (pl.: színlelt szerződéssel történő
foglalkoztatás) az építőipar területén nem
jellemzők. 

Az építőipar területén a 2021. I ne-
gyedévében végzett ellenőrzések alapján
a munkavállalók több mint 1/3 része
feketén dolgozik.

A másik leggyakoribb szabálytalanság,
hogy az építőipari munkáltatóknál nagyon
gyakori, hogy egyáltalán nem vezetnek
munkaidő-nyilvántartást, azok nincsenek
a munkavégzés helyén, mely kis részben az
ágazat sajátosságából adódó mobil mun-
kavégzési helyekre vezethető vissza, másik
részről pedig a feketefoglalkoztatás követ-
kezménye. Általában arra hivatkoznak,
hogy a munkaterületen nem tudják megfe-
lelően tárolni a nyilvántartást, jellemzően
emiatt nem tudnak bemutatni jelenléti ívet
az ellenőrzések alkalmával. 

Jellemzően a több főt alkalmazó na-
gyobb munkáltatók szabályosan tevékeny-
kednek, vagy súlyosabb jogsértést nem
követnek el. A generálkivitelezők és a
nagyfoglalkoztatók esetében csak kisebb
súlyú szabálytalanságok fordulnak elő. A
tapasztalatok azt mutatják ugyanakkor,
hogy magas a száma azoknak, akik most
indítják be építőipari vállalkozásukat.
Ezeknek a friss vállalkozóknak egy része
kötött pályán mozog, alkalmazottként
nem tudnak elhelyezkedni, így egyfajta
kényszerből választják a vállalkozói létet.
Ezeknél a vállalkozásoknál a gondok több
irányban is megjelennek. A megrendelők
minőségi problémákkal, az ellenőrző ha-
óságok súlyos szabálytalanságokkal talál-
koznak. A hiba forrása gyakran nem a
tapasztalatlanság, hanem a foglalkoztató-
nak a szabályokhoz való hozzáállása.

Számos foglalkoztató például egyál-
talán nem jelenti be a segédmunkás, be-
tanított munkásmunkakörű munkavál-
lalóit, sem egyszerűsített foglalkoztatás
keretében, sem munkaviszonyban. 

Sajnos, egyre inkább tapasztalják a ha-
tóság munkatársai, hogy az elektronikus
építési naplók vezetése formálissá kezd
válni, azok nem tartalmazzák a szükséges
részletességgel például az alvállalkozói
adatokat, melyek egyébként bizonyítékul,
de legalábbis érvül tudnak szolgálni egy
adott ügy tisztázása során. 

Példa: Baranya megyében egy épület
felújítási munkaterületén 2021. március
végén hatósági foglalkoztatás-felügyeleti
ellenőrzést tartottak. A helyszíni ellenőrzés
során öt segédmunkás munkakörű munka-
vállalót találtak munkavégzés közben. A
fővállalkozó képviselője a helyszínen úgy
nyilatkozott, hogy a munkavállalókat egy
alvállalkozó foglalkoztatja. Az alvállalkozó
nem volt ismeretlen a hatóság előtt, több al-
kalommal tártak fel feketefoglalkoztatást a
cég esetében. A munkavállalók tanúval-
lomásaikban elmondták, hogy írásban nem
kötöttek senkivel munkaszerződést, a mun-
káltatójukat pontosan nem tudták megne-

vezni. A munkavállalókat sem a fővállal-
kozó sem az alvállalkozó nem jelentette be
az illetékes adóhatósághoz.

b) Mezőgazdaság
A mezőgazdasági ágazatra 2021. első ne-
gyedévében az ellenőrzések 3 %-a esett
(114 db), összesen 130 intézkedés történt
és 30 db munkaügyi bírság kiszabására
került sor 6 500 000 Ft összegben. Az elle-
nőrzött 483 munkavállalóból 336 főt érin-
tett valamilyen szabálytalanság, ebből a
feketén foglalkoztatott munkavállalók 76
főt tettek ki.  Több megyében a mezőgaz-
daságnak tradicionálisan jelentős szerepe
van. Az ágazatban jelen vannak az alkalmi
munka keretében foglalkoztatók és a na-
gyobb volumenű mezőgazdasági terme-
lésre berendezkedett – nagy létszámú
munkaerőt foglalkoztató – vállalkozások
is. Itt jellemző leginkább az atipikus fog-
lalkoztatás (többnyire egyszerűsített fog-
lalkoztatás keretében mezőgazdasági
idénymunka). A mezőgazdasági munkák

gyakran a műúttól távolabb, az idegennek
szinte fellelhetetlen, szélsőséges időjárási
viszonyok mellett nehezen megközelíthető
munkaterületen folynak, a sík terep adott-
ságai révén pedig az idegen autót – elle-
nőrzést – könnyű már messziről „kiszúr-
ni”, így a munkáltatók bíznak az ellenőr-
zések elmaradásában és sokszor tudatosan
nem jelentik be a munkavállalókat. 

Példa: Hajdú-Bihar megyében egy ker-
tészeti üzletben a munkáltató alkalmazá-
sában az ellenőrzés időpontjában 17 mun-
kavállaló végzett munkát mezőgazdasági
tevékenységhez kapcsolódó munkakörök-
ben. Megállapítást nyert, hogy a munkál-
tató az ellenőrzés alá vont 17 munkavállaló
közül két munkavállalót az illetékes adó-
hatósághoz történő bejelentés nélkül foglal-
koztatott. A munkáltató két főt érintően a
munkaidő nyilvántartására, 15 fő esetében
a munkaidő keretre, 1 fő esetében a mun-
kaidő beosztására, 5 fő esetében az elszá-
molásra, vonatkozó szabályokat is meg-
sértette.                         (Folytatjuk a szerk.)
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(★ A munkaügyi/foglalkoztatás-felügyeleti
hatóságok 2021. első negyedéves beszámolói) 
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Tíz ötlet a raktárbiztonság javítására

Az online kereskedelemnek köszön-
hetően az ipari és kereskedelmi lé-
tesítmények termelékenységének

az üteme drámaian megnőtt, hogy lé-
pést tudjon tartani a fogyasztói elvárá-
sokkal. Ahogy ez a tempó felgyorsul, kie-
melten fontos, hogy a biztonság ne ma-
radjon le – különösen a hagyományosan
veszélyes munkahelyeken, például a rak-
tárakban és az elosztó központokban. A
Nemzeti Biztonsági Tanács becslése sze-
rint évente több mint 4,6 millió munka-
helyi sérülés fordul elő az Egyesült Álla-
mokban, és a jelentések szerint az ipari
balesetek akár egynegyede is a rakodó-
helyen történik. Ezenkívül úgy gondol-
ják, hogy minden egyes bejelentett bale-
setnél nagyjából 600 munkavédelmi hiá-
nyosság van. Így a létesítményvezetők
egyre inkább keresik a potenciális biz-
tosági kérdések proaktív kezelését, ahe-
lyett, hogy pusztán a balesetekre reagál-
nának. Szerencsére számos új megoldás
jelent meg, amelyek segítenek nekik en-
nek elérésében. A megfelelő berendezé-
sekbe és technológiákba történő befek-

tetéssel a vállalatok csökkenthetik a koc-
kázatot, és segíthetik a munkavállalók
biztonságos visszatérését családjukhoz,
ami minden szervezet számára elsődle-
ges fontosságú. Nézzük meg a 10 legje-
lentősebbet.

A balesetek megelőzése
Bármely raktár udvarán dolgozó alkal-
mazottak a legveszélyesebb környezettel
néznek szembe. A behajtáskor környeze-
ti zaj veszi körül őket, lehet, hogy nem
hallják a feléjük hátráló nyerges vontató
hangját, mivel a teherautó motorja lega-
lább 21 méter távolságra lehet. Ez hátsó
balesethez vezethet, amelyek végzete-
sek lehetnek. Az OSHA szerint a félpót-
kocsis és pótkocsis járművek mögötti ba-
lesetek okozta halálesetek a második
leggyakoribb az Egyesült Államokban. 

Ennek a veszélynek a kezelésére új
audiovizuális biztonsági technológiát fej-
lesztettek ki a dokkoló tömítés vagy a fe-
dezék fölé szerelt mozgásérzékelő segít-
ségével. A behajtás célját megközelítve
ez az érzékelő akár 9 méter távolságra is

képes érzékelni a hátsó pótkocsi mozgá-
sát. Amikor az érzékelő aktiválódik, a jár-
mű rendszerébe beépített biztonsági
lámpa villogni fog, valamint hallható ri-
asztási hangok figyelmeztetik a hátsójár-
mű dolgozóit. Ez a rendszer kulcsfontos-
ságú, mert hosszabb figyelmeztetési időt
biztosít a veszélyes terület felszabadítá-
sához.

Ellenőrizze a rakodódokk belsejét
A legtöbb esetben csökkentse az olyan
eljárásoknak a számát, amelyek az alkal-
mazottakat veszélyes hajtómegközelí-
tésnek teszik ki, ez a legmegfelelőbb vé-
delem az ismétlődő hátsó balesetek el-
len. Záró ellenőrző rendszerek, a külső és
belső monitorok segítséget nyújtanak a
rakodó dokkról, és fenntartják az ellátási
lánc integritását. A kamera segíti a mun-
kavállalókat abban, hogy lássák, mikor
érkezett meg a pótkocsi egy adott dok-
kolóállomásra, és megfelelően van-e rög-
zítve. A kettős kamerarendszerek is segí-
tenek észlelni, hogy van-e pótkocsi-áll-
vány.

Biztonsági lámpák felszerelése 
A rakodónyílás belseje is veszélyes hely
lehet, mivel az ott éppen elhaladó gyalo-
gosok nem látják időben a targoncákat a
pótkocsitól. Szerencsére új mozgásérzé-
kelő alapú fénykommunikációs rendszert
fejlesztettek ki a probléma enyhítésére.
Ha targoncát vagy más mozgást észlel-
nek a pótkocsi rakodó ágyában, kék
fényt bocsátanak ki a dokkoló szintezőjé-
re (hasonlóan a villástargoncák kék biz-
tonsági fényéhez) figyelmeztetve a mun-
kavállalókat a potenciális veszélyre.

Hasonló kékfény-technológiát fej-
lesztettek ki a vak zónák vagy jelöletlen
kereszteződéseknél. A mennyezetre sze-
relt egységek alkalmazásával, illetve a
nagy láthatóságú LED-es lámpákkal je-
leznek, beleértve a kék LED-lámpát is a
padlóban, amikor az alkalmazottak vagy
villás teherautók közelednek a kereszte-
ződéshez.

A pótkocsik szétválasztása által 
okozott balesetek megelőzése

Van négy tipikus baleset, amit egy fél-
pótkocsi idő előtti indulása okozhat egy
rakodóhelyről: félpótkocsi kizuhanása,
utánfutó felborulása/felugrása, a futómű

leállása vagy korai indulása. Ezen balese-
tek bármelyike súlyos sérülést okozhat a
targoncakezelőnek a pótkocsi belsejé-
ben, de az üzemeltetőnek is, ha megkí-
sérel be- és kilépni a kocsiból. A leghaté-
konyabb megoldás a megfelelő jármű-
tartók használata annak biztosítására,
hogy a pótkocsi a rakodóhoz rögzüljön.
A másodlagos „árnyékhorog” technoló-
giával ellátott forgó horogszerkezetet
használó járműbiztonsági rendszereket
arany szabványnak tekintik, de a teher-
autótól függően más típusú korlátozások
is használhatók pótkocsi típusa és alkal-
mazása szerint, beleértve a kerékalapú
rögzítéseket is.

Programozható biztonságos 
üzemeltetési eljárások

Hagyományosan minden egyes rakodó
dokkoló berendezést – beleértve a jár-
műbiztonsági berendezéseket, szintező-
ket és felső ajtókat – önállóan működtet-
nek. Bár a legtöbb már működik egy
gombnyomással, a használat sorrendjé-
vel kapcsolatban továbbra is fennáll a
kockázat. A mai vezető rakodó dokkoló
vezérlőrendszerek biztosíthatják, hogy a
munkavállalók biztonságosan működ-
tessék a berendezéseket. Például egy

azonos módon programozható sorrend
megköveteli, hogy a járműbiztonsági
rendszer megfelelően be legyen kap-
csolva, mielőtt egy felső ajtó felemelke-
dik. Folytatva ezt a biztonsági sorrendet,
az ajtót fel kell emelni, mielőtt a dokkoló
szintező működtethető lenne. Még akkor
is, ha a gombokat rossz sorrendben ke-
zelik, a programozott sorrend megaka-
dályozza, hogy bármi történjen – segít
csökkenteni az emberi hibából eredő
kockázat lehetőségét. Amikor egy pótko-
csi készen áll a létesítmény elhagyására,
ez a működési sorrend megfordul.

Tartsa szárazon a dokkokat 
Menetek, csúszások és esések hagyomá-
nyosan az OSHA top 10 leggyakoribb
ipari balesetei  közé tartoznak. Az egyik
módja annak, hogy megelőzzék ezeket,
hogy megakadályozzák a nedvesség fel-
gyülemlését a rakodó dokk belsejében.
Sajnos, sok dokkot nem zárnak le, ameny-
nyire csak lehet, sőt a dokkolt pótkocsi
peremén lévő kis nyílások veszélyes
mennyiségű esőt, havat vagy ónos esőt
engedhetnek be. Ha egy peremrésen ke-
resztül beszüremkedig a napfény, itt az
ideje megfontolni a tömítések és/vagy
egyéb védelem korszerűsítését. A hab-
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kompressziós stílusú dokkoló tömítések
általában energiatakarékosabbak, mint a
dokkolóhelyek, de az állandó súrlódás
miatt jelentős kopást szenvedhetnek.
Ezenkívül a hab és más anyagok össze-
nyomódva kinyúlhatnak a pótkocsi bel-
sejében, ami akadályozza a targonca
terherbírását. Ezzel szemben a perem-
tömítő dokkoló menedékhelyek teljes
hozzáférést biztosítanak a pótkocsi ol-
dalához. A megfelelő tömítés vagy me-
nedék kiválasztása az adott alkalmazás-
hoz segít garantálni a tömítés hatékony-
ságát, valamint a munkavállalók bizton-
ságát.

Biztonsági korlátok a 
dokknyílásoknál

A biztonsági akadályok elválasztják a
munkavállalókat és a gyalogosokat a po-
tenciálisan veszélyes műveletektől vagy
a veszélyes helyzetektől az üzemen be-
lül. Vannak kritikus körülmények a nyi-
tott dokkajtók körül is. Egy nyitott, nem
védett dokkoló kapu szélének a leesése
(általában 4 méteres esés) súlyos sérülé-
seket vagy akár halált is okozhat a tar-
gonca kezelőjének. Ahhoz, hogy megfe-
leljen az OSHA Walking Working
Surfaces (Általános Ipari Gyalogos Mun-
kafelületek) előírásoknak, keressen olyan
akadályokat, amelyek legalább  58 inch
(1,4732 m) magasak, és akár 30 000 font
(3 kg) erővel is bírnak – így elég erősek
ahhoz, hogy megállítsák a targoncát.

Kettős oda-vissza mozgó akadály
Mivel egyre több vállalat választja a léte-
sítmények bővítését, ahelyett hogy bő-
vítené a kiemelt munkaterületekkel kap-
csolatos zuhanásbiztonságot, ez egyre
inkább aggodalomra ad okot az üzem
vezetői számára. Az ANSI szabvány sze-
rint a vállalatoknak teljes munkaidős vé-
delmet kell nyújtaniuk az anyagmozga-
tás során magas platformról történő be-
és kirakodása során – nem lehetnek
olyan veszélyeztetett területek, ahol a
munkavállaló potenciálisan eleshet. En-
nek eredményeként sok vállalat megol-
dást keres a magasföldszintű munkahe-
lyi környezet biztosítására.

A kettős, ide-oda mozgó (visszacsa-
pó) korlát ellenőrzött hozzáférési terüle-
tet hoz létre, ahol a belső és a külső kapu
nem nyitható egyszerre. A vezető mo-
dellek olyan linksáv-kialakítást használ-
nak, amely biztosítja, hogy mindkét ka-
pu egységesen működjön; amikor a kül-
ső kapu kinyílik, hogy beengedje a rak-
lapokat, a belső kapu automatikusan be-
záródik, hogy távol tartsa a dolgozókat.
A raklap átvételét követően a magas
földszinten dolgozók kinyitják a belső
kaput, hogy eltávolítsák az anyagot a
munkaterületről, míg a külső kapu bezá-
rul, hogy rögzítse az emelvény vezető

szélét. A biztonsági retesz, amely csak
akkor érhető el, ha a dolgozó a munka-
területen kívül áll, megakadályozza,
hogy a külső kaput a munkaterületen
dolgozó emelje fel. Hasonló termékek lé-
teznek állványozási alkalmazásokhoz is.

Nagy sebességű átlátható ajtók 
A nagy sebességű ajtók közelében vég-
zett munka veszélyes lehet, mivel a tar-
goncák nem feltétlenül állnak meg telje-
sen, mielőtt áthaladnak. Annak ismerete,
hogy egy tárgy mikor halad át egy ajtó-
nyíláson, számos lehetséges balesetet
előzhet meg, beleértve a targoncák és a
munkavállalók közötti ütközéseket is. A
probléma kezelésére egy új mozgásér-
zékelő alapú rendszert fejlesztettek ki.
Amikor az érzékelők észlelnek egy köze-
ledő tárgyat, egy piros fényt kibocsátó
dióda (LED) csíkja villogni kezd a szem-
közti oldalon, figyelmeztetve a munka-
vállalókat a lehetséges veszélyekre. Az
ilyen rendszerek a nagy sebességű ajtók
alternatívája lehet, vagy kiegészíthetik a
nagy sebességű ajtókat műanyag átlát-
szó panelekkel. Bár a LED-es lámpák jel-
lemzően az ajtó keretén kívül helyez-
kednek el mindkét oldalon, bárhol beál-
líthatók, ami a legjobb láthatóságot teszi
lehetővé.

Az adatok használata a kockázat 
csökkentésére

A logisztikai műveletek évtizedek óta
kétirányú rádiókra, gyalogos udvari elle-
nőrzésekre és táblázatokra támaszkod-
nak, hogy kezeljék a pótkocsik be- és ki-
áramlását a létesítményükbe. Ezek a ha-
gyományos kommunikációs módszerek
kissé korlátozott és elavult információkat
nyújtanak, de egészen a közelmúltig a
rendelkezésre álló legjobbak voltak.
Most már jobb lehetőségek is léteznek.
Jó példa erre az intelligens vezérlés,
amely képes reteszelni a dokkolóberen-
dezéseket, a járműbiztonsági berende-
zésektől a szintezőkig és a dokkolóaj-
tókig. Nem csak úgy programozhatók,
hogy kizárólag biztonságos működési
sorrendben működjenek, hanem felbe-

csülhetetlen teljesítmény- és használati
információkat is nyújtanak. A közelmúlt-
ban kifejlesztett, papír nélküli szoftveres
megoldások fokozottabb érthetőséget
és rendet nyújtanak a logisztikai műve-
letek számára a dokk belső terétő a
meghajtó megközelítéséig és még az
udvarig is – ideértve a visszatartás és a
raktározási költségek minimalizálását.
Ezek a fejlesztések valószínűleg pozití-
van befolyásolják a választott szállító stá-
tuszát és a vállalati belső kultúrát.

Az Ipari Eszközök Internetes (IloT)
platformjához csatlakoztatva a rakodó

dokkolók, a vak kereszteződések és a
belső ajtónyílások intelligens vezérlői-
nek adatai felhasználhatók az üzemelte-
tési fejlesztésekhez. A vezető (IloT) plat-
form összegzi ezt a forrásinformációt,
hogy a vezetők rövid és hosszú távon is
hatékony betekintést nyerjenek a biz-
tonságba, az energiahatékonyságba és a
termelékenységbe. Ha ilyen módon kap-
csolódnak egymáshoz, a munkavállalók
nagyobb eséllyel csökkenthetik sérülési
kockázatukat, és minden este hazatér-
hetnek a családjukhoz. OIK

Walt Swietlik a Rite-Hite ügyfélszolgá-
lati és értékesítési igazgatója. Walt Swietlik
több mint 35 éves tapasztalattal rendelke-
zik az anyagmozgatási iparban, közülük 30
a raktár biztonságára és termelékenységé-
re összpontosít. Az elmúlt két évtizedben ő
irányította a Rite-Hite népszerű „Customer
Fly-In Programját", ahol szorosan együtt-
működnek a különböző ügyfelekkel, hogy
megoldják a kihívásokat a szállítási és fo-
gadási területeken. Walt a szállítással/fo-
gadással kapcsolatos kritikus kérdések és a
rakodó dokkok szerepének elismert szakér-
tőjévé vált az ellátási lánc logisztikájában,
cikkeket írt számos szakmai és kereskedel-
mi kiadvány számára. Számos helyi, regio-
nális és nemzeti fórumon is felszólalt, köz-
tük a ProMat-on és a MODEX-en. Forrás:
Occupational  Health  & Safety, April 2021

Fordította:
Balázs Lilla

„A megfelelő berendezé-
sekbe és technológiákba
való befektetéssel a vál-
lalatok csökkenthetik a
kockázatot, és biztosít-
hatják, hogy az alkalma-
zottak minden esetben
biztonságosan visszatér-
jenek családjukhoz.”

Fókuszban a biztonság
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Minden munkavállaló egészséges
és biztonságos munkahelyen
szeretne dolgozni. Ennek meg-

valósítása a munkáltatók, a munkavédel-
mi szakemberek, a munkavédelmi képvi-
selők és természetesen a munkavállalók
összehangolt és hozzáértő tevékenységét
igényli. Az egyéni védőeszközök meghatá-
rozása és kiválasztása mindezek mellett a
munkaterületet, a munkahelyi körülmé-
nyeket jól ismerő helyi szakember bevo-
nása esetén lehet sikeres.

EU munkavállalók egyéni védelme
Egyéni védőeszközök használata az uniós
munkavállalók mintegy 40%-át érinti, mi-
vel a munkahelyi kockázatok más eszkö-
zökkel nem kerülhetők el.

A munkavédelmi hatóság kiemelt 
szakmai célok ellenőrzésére vonatkozó

tapasztalatai (2021. I. félév) 
A munkáltatói mulasztások miatt megho-
zott közigazgatási döntéseket szakmai tar-
talmaikat tekintve, a leggyakrabban meg-
hozott intézkedések között, hangsúlyos
helyen szerepelnek az egyéni védőeszkö-
zöket érintőek.

Kiemelt munkavédelmi intézkedések
megoszlása 2021. I. félévben

A munkavédelmi hatóság intézkedései kö-
zül az egyéni védőeszköz biztosításának
hiánya 6%, az egyéni védőeszköz haszná-
latának elmulasztása 10% volt az ellenőr-
zések időszakában. 

Leggyakrabban előforduló kérdések 
országosan 2021. I. félévben

A munkavédelmi hatósághoz kérdéssel
fordulók 106 esetben érdeklődtek egyéni
védőeszköz szakterületre vonatkozóan (6.
helyen a leggyakrabban kérdezett szakte-
rületek közül).

Az egyéni védőeszközök alapvető 
előírásai

2016/425/EU rendelet; 1993. évi XCIII. tv.
előírásai [89/391/EGK irányelv]; 65/1999.
(XII. 22.) EüM rendelet [89/656/EGK
irányelv]; Ágazati rendeletek; Biztonsági
Szabályzatok; Szabványok; Technikai jelen-
tések; Útmutatók (például: 2016/425/EU
rendelethez); Veszélyes anyag biztonsági

felelő mértékűre a munkavégzéssel járó
kockázat. Egyúttal meghatározza azokat a
követelményeket is, amelyeknek a védő-
eszközöknek meg kell felelniük, és úgy kell
a megfelelő védelmet nyújtaniuk, hogy
maguk külön veszélyforrást ne jelentsenek. 

A munkáltatónak a szabályozás kimun-
kálása során minden releváns munkavé-
delmi szabályt figyelembe kell vennie,
amely előírást tartalmaz a nála előforduló
kockázatok esetén. A szabályozások dupli-
kálása természetesen nem ajánlott, csupán
az összhang megteremtése.

Példák:
„cselekvési terv” – 22/2010. (V. 7.) EüM

rendelet a munkavállalókat érő mestersé-
ges optikai sugárzás expozícióra vonatko-
zó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről 7. § (2)

„Az üzemeltetési szabályzat tartalmazza
…….. az egészséges és biztonságos munka-
végzés feltételeire – ideértve az egyéni védő-
eszköz juttatás rendjének meghatározását”
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfür-
dők létesítésének és üzemeltetésének köze-
gészségügyi feltételeiről 1. § (3) e) pont.

„Azokon a munkahelyeken (így pl. híd,
függővezeték szerelése, vízi járművel való

anyagszállítás, ki- és berakodás), ahol a
vízbeesés és elmerülés veszélye fennáll,
minden veszélyeztetett munkavállaló szá-
mára, a munkálatok idején testhevedert, il-
letve mentőmellényt kell használni, a men-
tőövet pedig készenlétben kell tartani.”
24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízü-
gyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról – 1.23

Egyéni védőeszköz juttatás folyamat
Az egyéni védőeszköz juttatás munkáltató
szabályozásának kimunkálása összetett,
megfelelő szakmai ismereteket igénylő
írásbeli feladat. A juttatás folyamata nem
korlátozódik a szabályozás elkészítésére,
kiterjed a gyakorlati megvalósításra, annak
minden mozzanatára. A védőeszközök
rendeltetésszerű használata a minden te-
kintetben alkalmas munkavállaló és a kar-
bantartott védőeszköz egymásra találása a
konkrét munkahelyi veszélyforrás ellen. 

Az egyéni védőeszköz juttatás folyama-
ta igen sok hibalehetőséget rejt magában,
amelyek időben történő felismerése lénye-
gesen emelheti a belső szabályozás szak-
mai színvonalát. A lenti ábra a folyamat

legfontosabb szakaszait mutatja.
A továbbiakban példák találhatók a hibá-
zásra okot adható helyzetekre, szabályozá-
sokra, valamint a helyes megoldásokra.

Egyéni védőeszközök rendeltetése
Az egyéni védőeszközök alkalmazásaik
szerinti három – nem felcserélhető vagy
helyettesíthető – rendeltetése a következő: 
•   folyamatos munkavégzéshez,
•   mentéshez,
•   meneküléshez.

A munkáltatói dokumentálás és nyilván-
tartás. Egyéni védőeszköz juttatási rend
meghatározása – hatály
Célja: A munkavédelmi követelmények
adott munkakörülményekre, munkakör-
nyezetre vonatkozó írásbeli szabályozása
az EVE tekintetében. Tartalmaznia kell a
hatály négy típusát: területi, személyi, tár-
gyi és időbeli.

adatlapja; Alapszabványok kiválasztáshoz:
MSZ EN 13921 – EVE ergonómia – MSZ
EN 458 – Hallásvédelem - MSZ EN 529 –
Légzésvédelem; Munkáltató belső doku-
mentációja.

Szabályozás
Az egyéni védőeszközt mindig az adott
munkafolyamat és munkakörnyezet jelen-
lévő veszélyforrásinak megfelelően kell
meghatározni és kiválasztani, az ergonó-
miai tényezők és a munkavállalók felmerü-
lő igényeinek figyelembevételével. Az egyé-
ni védőeszköz védelmi szintjének, valamint
az egyéni adottságok és igények optimális
összhangjának megtalálása az egyik fő
szempont. A munkavédelmi törvény meg-
alapozottan minősíti munkabiztonsági és
munkaegészségügyi szaktevékenységnek az
egyéni védőeszköz meghatározását.

A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
[89/656/EGK irányelv a munkavállalók ál-
tal a munkavégzés során használt egyéni
védőeszközökre] egyéni védőeszköz hasz-
nálatát írja elő minden olyan esetben, ami-
kor technikai, technológiai módszerekkel,
munkaszervezési megoldásokkal nem ke-
rülhető el, illetve nem csökkenthető meg-

Hibák az egyéni védőeszközök 
meghatározásánál, kiválasztásánál

Eőry Tiborné (Munkavédelmi szakmérnök, munkabiztonsági szakértő)
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Egyéni védőeszköz juttatásának belső rendje kimunkálás jellemző 
hibáinak lehetséges okai – példák

Hatályos jogszabályokban lévő avítt
rendelkezések kezelése

Példa:
72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszült-
ség Alatti Munkavégzés Biztonsági Sza-
bályzatának kiadásáról

2.8.3. Műszaki lap (a továbbiakban:
ML) e) egyéni védőeszköz esetén annak
tájékoztatója és abba beépítve vagy külön
megjelenítve az EK megfelelőségi nyilat-
kozat, illetve az EK típustanúsítvány má-
solata.

2.8.4. FAM Minősítő Lap (a továbbiak-
ban: FAM MinL)

e) egyéni védőeszköz esetén a külön
jogszabály15 szerinti EK megfelelőségi
nyilatkozat

A 15. hivatkozás értelmezése: 15 Az
egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet.

4.2. Időszakos felülvizsgálatok
4.2.3. Az egyéni védőeszköz időszakos
felülvizsgálatát a külön jogszabályban21

meghatározottak szerint a FAM tevékeny-
séget végző kérelmére a gyártó vagy beje-
lentett szerv végezheti.

A 21. hivatkozás értelmezése: 21 Az
egyéni védőeszközök követelményeiről és
megfelelőségének tanúsításáról szóló
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet.

Hibázás lehetősége a 15. és a 21. hivat-
kozás szerinti - 2008. évben hatályát vesz-
tett - külön jogszabály alkalmazása: A
2/2002. (II. 7.) SZCSM rendelet 14. § (5)
bekezdése szerinti, bejelentett szervekre
vonatkozó előírás már nem alkalmazható.
A később hatályba lépő 18/2008. (XII. 3.)
SZMM rendelet 13. § (6) bekezdése is tar-
talmazta még ezt a lehetőséget, de a
2016/425 EU rendelet hatálybalépése óta
erre nincs mód. Fontos azonban, hogy e
két nemzeti jogszabály alkalmazása alap-
vető szakmai változások miatt sem alkal-
mazható a 2016/425 EU rendelet teljes kö-
rű hatálybalépése, azaz 2018. április 21.
óta. A juttatási rend kialakítása tekinteté-
ben természetesen kivételt képeznek a
2016/425 EU rendelet alkalmazása előtt
beszerzett egyéni védőeszközök esetei,
amelyek kategóriába sorolása, megjelölése
a már hatályon kívüli jogszabályok szerin-
ti. Ezért a 3. kategória és a III. kockázati
kategória szerinti védőeszközök nem min-
denben esetben esnek egybe. Példa: Az ár-
talmas zaj, valamint kézi láncfűrész általi
vágás elleni védelmet nyújtó védőeszkö-
zök a 2016/425 EU rendelet hatálybalépé-
se előtt nem a 3. kategóriába tartoztak. 

Példa munkáltatói szabályozási 
hibára- 1: 

Egy 2015. évben elfogadott Munkavédel-
mi Szabályzat a következőket tartalmazta:
„Csak minősítő bizonyítvánnyal, illetve biz-
tonsági jellel és írásos használati utasítással
ellátott védőeszköz szerezhető be! (18/2008.
(XII. 3.) SZMM rendelet).”
Elkövetett hibák a példa esetében: 

A minősítő bizonyítvány kiadása 2004.
április 29.-én megszűnt. Alapja a 2004. V.
1-jén hatályát vesztő 2/1995. (I. 6.) MüM
rendelet volt. E rendelet szerinti megjelö-
lés neve helyesen a biztonsági vizsgálati jel
volt, és a minősító bizonyítvánnyal ren-
delkező egyéni védőeszközök forgalomba
helyezése (első piacra helyezése) 2007. áp-
rilis 29-ig volt megengedett (tekintettel a
minősítő bizonyítványok 3 évre kiterjedő
időbeni hatályára).  A 2008. XII. 18-ától -
2018. április 21-ig hatályos 18/2008. (XII.
3.) SZMM rendelet a CE-jel alkalmazását
írta elő. Tartalma semmilyen vonatkozás-
ban nem kötődik a példában leírtakhoz.  

A szabályzat kimunkálói nem győ-
ződtek meg az általuk hivatkozott jog-
szabály előírásairól.

Megjegyzés: Tény az is, hogy a már
forgalomban lévő egyéni védőeszközök
eladására nem vonatkozik korlátozás. A
jogszabályok a gyártók tevékenységére
képesek hatással lenni, és a kiadott enge-
délyek (a jogszabályváltozások sorrendjé-
ben minősító bizonyítvány-2/1995. (I. 6.)
MüM rendelet, EK típustanúsítvány-
2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet, EK-típus-
tanúsítvány-18/2008. (XII. 3.) SZMM

rendelet, EU-típusvizsgálati tanúsítvány –
2016/425 EU rendelet) időbeni érvényes-
ségét meghatározni. Ez az időpont,
amelytől a gyártó a forgalomba helyezést
– jogkövető magatartás esetén – befejezi.
Mindebből az következik, hogy a forgal-
mazók kínálatából nagyon hosszú idő
múlva fogynak el a régi termékek, ame-
lyek a munkáltatóhoz kerülésük előtt éle-
tük egy részét raktárakba, polcokon töl-
tötték.  A minősítő bizonyítvánnyal ellá-
tott védőeszköz esetében a jogszerűen
rendelkezésre álló időn belül vásárolt vé-
dőeszköz is legalább 14 éves. Felelős
munkáltató magatartás  kérdése ezeknek
a védőeszközöknek a munkavállalók ré-
szére történő kiadás.
Gyakori gondot jelent a szakkifejezések

következetlen alkalmazása: 

Példa munkáltatói szabályozási 
hibára – 2.: 

2010. július 1.-én kiadott munkáltató
szabályozásból

– minősítés ▶ ahol már megfelelő-
ségértékelés a helyes kifejezés

– „hogy az ajánlatokban szereplő védő-
felszerelések rendelkeznek-e munkavédelmi
minősítő bizonyítvánnyal. Ameny-nyiben
nem rendelkezik, megvásárlása és
védőfelszerelésként történő kiadása tilos!”

– védőfelszerelés ▶ védőeszköz he-
lyett (nem idézetként!)

Példa: „védőruházattal és egyéni védő-
eszközzel (együtt védőfelszerelés) kell ellátni”

– EK-jelölés és biztonsági vizsgálati jel
egyidejű hivatkozása.

– Biztonsági védőcipő (nem azonosít-
ható lábbeli).

Példák jogszabályokban hivatkozott
visszavont szabványok alkalmazására

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a
Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

Gyakori gondot jelent a szakkifejezések következetlen alkalmazása:



1.16 Közúton és közút melletti mun-
káknál az ott dolgozó munkavállalókat fel-
tűnő, élénk színű mellénnyel kell ellátni,
amely fényvisszaverő csíkkal készül.
Ugyanígy kell eljárni éjjeli műszak esetén,
azokon a munkaterületeken, ahol jármű-
vek, munkagépek mozognak, vagy daru-
val munkát végeznek. (MSZ EN 471)

A hivatkozott szabvány helyes értelme-
zése jelenleg: MSZ EN ISO 20471:2020
EV   2020-05-01

15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet az Er-
dészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

– munkaöv [MSZ 1502:1988] ▶ Helyet-
te: MSZ EN 358:2019 Egyéni védőeszkö-
zök munkahelyzetekhez és magasból való
lezuhanás megelőzésére. Övek és szíjak a
munkahelyzet beállítására vagy fékezésre.

– biztonsági heveder [MSZ 16677:
1988] ▶ Helyette: MSZ EN 361:2003 Sze-
mélyi védőeszköz magasból való lezuha-
nás megelőzésére. Teljes testhevederzet.

Hibázás lehetősége: szabvány érvé-
nyessége ellenőrzésének elmulasztása.

Hatályos jogszabályokban lévő értelme-
zést igénylő rendelkezések kezelése

Példa -1:
6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszon-
munkákról

10.19. Gondoskodni kell arról, hogy a
különböző munkafolyamatokhoz az előírt
munkaruha, munkacipő, illetve egyéni

védőfelszerelések a túlnyomásos térben,
mindenkor száraz állapotban, az ott dol-
gozók teljes létszámának megfelelő meny-
nyiségben rendelkezésre álljanak.

A 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet ha-
tálybalépésekor még a munkavédelemről
szóló 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 22. §
(2) bekezdésében foglaltak végrehajtására

a 7/1985. (VII. 20.) ME rendelet volt al-
kalmazható (1999. évig). A munkacipő
értelmezhetőségéről a kockázatértékelés
alapján kell dönteni, és szakmai használa-
tú lábbeli szükségessége esetén egyéni
védőeszközként értelmezni. Megjegyzés: a
munkacipő kifejezés nem azonosítható a
szakmai használatú lábbelik körébe tarto-
zó munkalábbelivel.)
Példa -2:
Munkáltatói dokumentum kiadásának
éve: 2019.
„2004. május 1-jétől EK megfelelőségi nyi-
latkozat, illetve EK típustanúsítvány szük-
séges a 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendeletnek
megfelelően.” 
Egyéb:

– „A védőeszköz karbantartását a vise-
lője (munkavállaló) köteles elvégezni.”

– „….dolgozókkal azonos védőfelszere-
léssel és védőruházattal kell ellátni.”

2019. évben a 2008. évben hatályát
vesztett 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendeletre
hivatkozás több mint nem megfelelő!
[2019. évben már a 2016/425 EU rendelet
is teljes körűen hatályos volt.]

Az egyéni védőeszköz karbantartása
minden esetben a munkáltató kötelezett-
sége. A védőruházat a védőfelszerelés kö-
rébe tartozik (a felsorolás nem alkalmaz-
ható). 

Az előírások gyakorlati alkalmazása
A 2016/425 EU rendelet az EU-típusvizs-
gálati tanúsítvány[W1] kifejezést alkal-
mazza. Az Mvt.18. § előírásainak ellent-
mondásai és alkalmazhatósága: 

„EK-típustanúsítvánnyal” kifejezés a
már hatályon kívül helyezett 89/686/EGK
irányelv [18/2008. (XII. 3.) SZMM rende-
let] alapján legkésőbb 2018.04.21-éig volt
kiadható! A 2016/425 EU Rendelet azon-
ban hatályon kívül helyezte az irányelvet,
és előírása alapján EU-típusvizsgálati ta-
núsítvány néven adható az egyéni védő-
eszközre megfelelőségértékelési tanúsítás.
Ennek alapján „Az egyéni védőeszközök
megfelelőségének tanúsítását a foglalkoz-
tatás politikáért felelős miniszter rende-
letében foglaltak szerint kell elvégezni.”
rendelkezés nem vehető figyelembe. Az
elnevezés különbsége lényeges, mert tar-
talmi eltérés van mögötte.  Az Mvt.87.  §-
a a következőket tartalmazza (itt már he-
lyesen): 

1/I. egyéni védőeszköz EU-megfelelősé-
gi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkoza-
ta, hogy az egyéni védőeszköz a mintának,
illetve az egyéni védőeszközökről és a
89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kí-
vül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i

2016/425 európai parlamenti és tanácsi
rendelet előírásainak megfelel. 

1/C. egyéni védőeszköz EK típustanúsít-
vány: megfelelőségértékelő szervezetek te-
vékenységéről szóló törvényben meghatá-
rozott bejelentett szervezet által kiadott
dokumentum annak igazolására, hogy a
védőeszköz a mintán elvégzett EK típus-
vizsgálat alapján megfelel az egyéni védő-
eszközök követelményeiről és megfelelő-
ségének tanúsításáról szóló külön jogsza-
bály előírásainak.

A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben
lévő „típusbizonyítványa” kifejezés más

jogszabályban soha nem létezett, de értel-
mezése minden esetben az egyéni védő-
eszköz jóváhagyását jelentő dokumen-
tummal – jelenleg az EU-típusvizsgálati
tanúsítvány – azonos.  

Megjegyzés: A 65/1999. (XII. 22.) EüM
rendeletből - tisztán technikai kiigazítások
tekintetében történő módosítása során -
törölték a mellékleteket (Módosítás:
2021.07.01.). A mellékleteket a BIZOTTSÁG
2019/1832 IRÁNYELVE tartalmazza. El-
érhetőek a munkavédelmi hatóság hon-
lapján is.
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MSZ EN 420 szabvány visszavont 2020.07.01-jétől 

Példa – 3: 

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/1832 IRÁNYELVE  (2019. október 24.)
a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán technikai 

kiigazítások tekintetében történő módosításáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosítása - Mellékletek törlése
Módosítás: 2021.07.01.

A veszély típusainak áttekintő táblázata az egyéni védőeszköz használatához (1. szá-
mú melléklet) TÖRÖLT! Fizikai eredetű veszélyek – Vegyi eredetű veszélyek – Bioló-
giai eredetű veszélyek

Az egyéni védőeszközök útmutatásul szolgáló, nem teljes jegyzéke (2. számú mellék-
let) TÖRÖLT! 
Azon tevékenységek és tevékenységcsoportok útmutatásául szolgáló, nem teljes jegy-
zéke, amelyek az egyéni védőeszközzel való ellátást igényelhetik (3. számú melléklet)
TÖRÖLT!

(3) Ez a rendelet a 89/656/EGK tanácsi irányelv I., II. és III. mellékletének tisztán
technikai kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. október 24-i
2019/1832 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.



Mi nem szerepelhet a juttatási rendben
A juttatási rendben nem szerepelhet az
egyéni védőeszközök körébe nem tartozó
eszköz. Ilyenek például: 
munkaeszközök (például mászószerszám,
mászóvas oszlophoz, ülőpad, gázérzéke-
lő), munkaruha, mosogató kesztyű, védő-
ital, védőoltás, éleslátást biztosító szemü-
veg, korrekciós napszemüveg, cipő védő

tisztálkodási eszközök, az áruk védelmére
használt kesztyű (például: az élelmiszerek
vagy elektronikus alkatrészek védelmére),
egészségügyi maszk MSZ 4209:2011, se-
bészeti maszkok MSZ EN 14683:2014,
bőrvédő/bőrtisztító/bőrápoló készítmény,
higiéniai betétek hallásvédőkhöz, élelmi-
szeripari fehér sapka, egészségügyi sapka,
valamint – egyéni védőeszközre vonat-

kozó tanúsítás hiányában – az ESD láb-
belik, a füles sapka, a vászonkötény, az
egyszerhasználatos védőkesztyű, a base-
ball sapka fényvisszaverő csíkokkal.  

MEGJEGYZÉS: Védőruha – munkaruha
értelmezését lásd például az 5/2020. (II.
6.) ITM rendeletben.  

Juttatási rendben kell megjeleníteni 

Hibák lehetséges következményei

Mottó: 
Rossz szabályozást ritkán követ kifogástalan gyakorlat. 

Beszerzési nehézségek Pályázati kiírások pontatlanságai Munkvállalók nem megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátása Kockázat-
értékelés jelentőségének hanyatlása Az egyéni védőeszköz használati hajlandóság csökkenése. 
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Biztonságösztönző program elindítása

Bill Sims, JR

Néhány ötlet, hogyan lehet elkerülni a
problémákat hatékony program 
biztosítása érdekében

Abiztonsági ösztönző programokat
gyakran félreértették és helytelenül
használták fel legalább egy évszáza‐

da. Sokan pozitív eredményeket értek el,
de vannak, amelyek nem szándékos kö‐
vetkezményekkel jártak. Gyakran előfor‐
dul, hogy a vállalatok fordítottan tervezik
programjaikat. A szórakoztató résszel kez‐
denek – a „Mit adunk nekik?” kérdéssel.
Ajándékkártyák, pólók, pizzapartik vagy
készpénz lesz?

A hatékonyabb megközelítés az, ha a
„miért” kérdéssel kezdi, majd a „hogyan”
kérdéssel folytatja és a „mi” kérdéssel
fejezi be.

■ Miért ajánlod fel ezeket a díjakat?
Melyek a problémás viselkedések? 

■ Hogyan fogja lebonyolítani az elis‐
merési programot? 

■ Hogyan fogja közölni az alkalmazot‐
takkal a program elindítását és annak
okait? 

■ Hogyan fogja biztosítani, hogy min‐
denki számára méltányos legyen, és pozi‐
tív következményekkel jár a kívánt
viselkedésváltozás elérésében?

■ Milyen ösztönző jutalmakat fogsz
kínálni? Én harminc éves tapasztalatom
alapján, a következő néhány tanulságot
vontam le.

Probléma: A pozitív megerősítés vezetői
készségeinek hiánya 

Egy másik kérdés, amelyet figyelembe
kell venni: „Hogyan fogjuk bemutatni a
díjat?” A pozitív megerősítési készségek
képzése nélkül még a legjobb ajándékok
is laposak lehetnek, több kárt okozva a
munkavállaló/vezető kapcsolatnak, mint
jó. Három példa erre: 

■ Egy vállalat elérte a kitűzött bizton‐
sági mérföldkövet, amely ösztönző juta‐
lommal járt. A vállalat egyik felügyelőjét
arra kérték, hogy adja át az ajándékokat a
munkavállalóknak, és köszönje meg nekik
az eredményeket. Ehelyett azt mondta az
egyik alkalmazottnak: „Itt a kenyérpirí‐
tód, és most menj vissza dolgozni.” Nem‐

csak az alkalmazott megítélését rontotta
el, hanem azt a 800 embert is, akik aznap
délután hallották a történetet. 

■ Egy nagy vasúti cég elérte a kijelölt
biztonsági célt, és postai úton bőrdzsekit
küldött az alkalmazottaknak. Az egyik al‐
kalmazott panaszkodott: „Ha a főnököm
annyira sem törődik velem, hogy szemé‐
lyesen adja át ezt az ajándékot, akkor az
nem sokat ér nekem.” Azonnal a kukába
dobta a 200 dolláros kabátját.

■ „Soha többé nem fogok kiosztani
még egy biztonsági ösztönző célt életem
végéig” – mondta egy nagy vasúttársaság
vállalati biztonsági igazgatója. Miért?
Nos, amikor a cég elérte a mérföldkövet,
az egyik alkalmazott nyert egy drága tele‐
víziót, és örökké hálás volt érte, de a töb‐
bi 699 alkalmazott semmit sem kapott az
elért eredményért.

Ezek a forgatókönyvek újra és újra le‐
játszódnak. Egy cég biztonsági célt tűz ki,
azt eléri, rajzot vagy tombolasorsolást
tart, és kiválasztja a nyertest. Ha egy em‐
ber nyer, mindenki más veszít. Igaz, hogy
a díjhúzás olcsó ösztönző program (mivel
csak egy személy nyer), de amit a viselke‐
déstudományból tudunk, az az, hogy a
legerősebb következmények pozitívak,
azonnaliak és bizonyosak.

A legsikeresebb felismerési stratégiák
bejelölik a viselkedéstudomány összes
négyzetét. A jutalom pozitív (ahogy azt a
munkavállaló érzékeli), azonnali (tíz má‐
sodpercen belül vagy annál kevesebb
ideig fordul elő a viselkedés) és bizonyos
(minden alkalommal, amikor megismét‐
lem a viselkedést, biztos vagyok benne,
hogy valami jó fog történni).

Megoldás: 
Végezze el a WIIFM tesztet

(Milyen előnyöm származik ebből?)
Amikor egy ösztönző program egyetlen
nyertest választ ki, és nem jutalmazza a
munkaerő többi részét, kudarcra van
ítélve. Megbukik minden fontos WIIFM
teszten: Mi van benne nekem? Ha a vá‐

Végezzen alapos kutatást, és fontolja
meg a külső segítség igénybevételét a
váratlan adóügyi következmények miatt,
és hogy el ne tévedjen az ajándékkártya‐
használatának hiányos ismereteiben. 

Probléma: Az ösztönző indikátorok
hiánya

Az 1980‐as években a leggyakoribb meg‐
közelítések messze az elavult mutató ala‐
pú biztonsági ösztönző programok voltak.
Egyszerűen fogalmazva, a vállalat úgy ju‐
talmazta az alkalmazottakat, hogy egy
ideig a sérülésekről nem számoltak be. 

Az évek során Dr. David Michaels, az
OSHA (Munkahelyi Biztonságért és Egész‐
ségért felelős munkaügyi titkára 2001–
2009) ügynökség nyilvánosságra hozta azt
az álláspontját, hogy a elavult indikátorok
ösztönző programjai gyakran kontrapro‐
duktívak. Az ügynökség azzal érvelt, hogy
a sérülések valószínűleg nem csökkentek
– rejtve voltak. Tapasztalataim szerint az
egyetlen tényleges viselkedésváltozás,
amely az elavult mutatókon alapuló biz‐
tonsági ösztönző programok esetében
következik be, nem más mint, amit jelen‐
tenek. Valószínűleg a sérülések száma
feltehetőleg csökkenni fognak, de a prog‐
ram befejezése után a sérülések újból fel‐
színre kerülnek, és az esetszám emelked‐
ni fog.

Megoldás: 
Válassza ki az irányadó mutatókat 

A legtöbb előrelátó vállalat nem alkal‐
mazza a régi indikátor ösztönzőket.
Irányadó mutatókat használnak a pozitív
viselkedésváltozás elősegítésére. Sajnos,
sokan a végén jutalmazzák a rossz ered‐
ményeket is.

A biztonsági keresztrejtvény sikeres
kitöltése nem eredményez olyan visel‐
kedési formát, amely csökkenti a sérülé‐
seket. Az sem elég, ha csak megjelenik a
biztonsági tanfolyamon. Milyen tudás‐
gyarapodást mérhetünk? Értelmes kétirá‐
nyú beszélgetést folytattunk? Legyen
óvatos az erősíteni és jutalmazni kívánt
viselkedés kiválasztásában. Talán azt sze‐
retné, ha az alkalmazottak több közvetlen
incidenst jelentenének – ez egy életképes
cél. Azonban legyen óvatos, ne csak a
munkavállalók viselkedésére összpon‐
tosítson, hanem a felügyelőkre és a felső
vezetőkre is. Ha szeretné pozitívan meg‐
erősíteni a helyes viselkedésüket, akkor
ügyeljen a vezetőkére is, mert a vezetői
magatartás többet számít, mint a mun‐

kavállalóké – szélesebb körű hatása van.
A fenntartható biztonsági értékek, meg‐
győződések, normák és a pozitív bizton‐
sági kultúra megteremtéséhez felülről le‐
felé induló pozitív viselkedésre van szük‐
ség.

A régi iskola által használt elavult 
ösztönzők csapdái

Számos biztonsági szakember örökli a biz‐
tonsági ösztönző programokat az elavult
mutatók alapján. Attól tartanak, hogy a
vezető mutatókra való átállás a sérülési
esetek emelkedését eredményezi. Ez a
félelem megalapozatlan.Több mint 30 év
alatt, több mint 1000 átmenet vezetett a
lemaradástól a vezető mutatókig, soha
nem láttam a munkavállalói sérülések nö‐
vekedését az elavult mutatók ösztönző
rendszerének eltávolítása után. Láttam
azonban a sérülésekről szóló jelentések
növekedését, ami jó dolog. Ha bejelentik,
megoldható. Ha rejtve marad, az „aligá‐
tor” csak arra vár a mocsárban, hogy
megtalálja a következő áldozatát. Össze‐
foglalva ezeket a tanulságokat, a legfon‐
tosabb része a tervezés, egy sikeres biz‐
tonsági program létrehozásában, fog‐
lalkozzon a miérttel, a mit és a hogyan
kérdésekkel. És ne feledje, hogy a WIIFM‐
kérdés nemcsak az alkalmazottakra, ha‐
nem a szervezet vezetésére is vonat‐
kozik. A vezetők két okból erősítik meg a
pozitív viselkedés kritériumait. Először is,
valóban törődnek azzal, hogy minden al‐
kalmazott egészségesen és minden nap
sérülés nélkül mehessen haza. Másod‐
szor, a biztonság jót tesz az üzletnek. Sok
vállalat azt mondja, minden befektetett
dollár egy hatékony biztonsági elismerési
programnak felel meg, a beruházás meg‐
térülése háromszorosa vagy négyszerese
a kezdeti kiadásnak. A sérülések és a járu‐
lékos költségek csökkennek, a termelé‐
kenység, a minőség, valamint a nyereség
nő. Gondoljon ezekre a tanulságokra,
mielőtt elindítja a következő bizton‐
ságösztönző programot. Nincs szükség ar‐
ra, hogy a történelem megismételje ön‐
magát. Kímélje meg magát a problémák‐
tól, és érje el a kívánt eredményeket. OKS

Bill Sims a szerzője a „Zöldbab és Fagy‐
lalt: A pozitív megerősítés figyelemre
méltó ereje.” Több mint 1000 céggel kon‐
zultált a jutalmazási és elismerési rend‐
szerek tervezésében, és szabadalmakat
adott ki ezen a területen. További infor‐
mációk: www.beyondzeroinjuries.com.

Fordította: Balázs Lilla

lasz semmi,
amikor az ösztön‐
zés csak egy alkalma‐
zottra szól, akkor a biztonsági
elkötelezettség előmozdítására irányuló
erőfeszítések visszafelé sülnek el.

A nem kívánt következmény: a mun‐
kaerő kevésbé foglalkozik a biztonsággal,
a hozzáállással és a morállal, a visel‐
kedése nem változik, az apátiája és a
biztonsági erőfeszítésekkel szembeni el‐
lenállása is növekszik.

Probléma: Adózási vonatkozások és
ajándékkártya gondok

Egy másik gyakori hiba, hogy nem értik az
ösztönző díj odaítélésének adózási kö‐
vetkezményeit, amely a programot korai
halálra ítélhet és károsíthatja a morált is.
Például az egyik vállalat úgy döntött,
hogy egy drága Harley‐
Davidson motorke‐
rékpárt ad ajándékul,
hogy ösztönözze a
biztonsági mérföld‐
kő elérését. Motor‐
kerékpár tombolát tar‐
tanak, ha az alkal‐
m a z o t t a k
hat hó‐
n a p i g

s é r ü l é s
nélkül dolgoz‐

nak. A célt elérték,
a tombolára sor került, és

az egyik alkalmazott nyerte el az új
Harley‐t. Amikor a bérszámfejtési osztály
megkapta a díj számláját, azt mondták:
„Várj egy percet, ki fogja kifizetni a 15,000
dolláros Harley jövedelemadóját?” A cég
a nyertes alkalmazottat jelölte meg
adózónak. Dühös volt, amikor megtudta,
hogy hirtelen több ezer dollárral tartozik a
kormánynak, panaszt nyújtott be a szak‐
szer‐vezetéhez. Végül a cég megfizette ér‐
te az adót, ami további 11,000 dollárba
került nekik a bruttó bérszámfejtésért.

Egy másik vállalat egymillió dollár ér‐
tékben Visa‐ajándékutalványt adott a
dolgozóinak, csak azért, hogy a jövede‐
lemadójuk 992,000 dollár legyen a bér‐
számfejtés szerint. Még rosszabb, hogy

később megtalálták a
Kiplinger‐féle kuta‐
tást, amely szerint az
ajándékkártyák 30
százalékát soha

nem váltja be az al‐
kalmazott.

M e g o l d á s :
Csináld meg
a házi fe‐
ladatot
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Amunkavállalót lángvágó-segéd-
munkás munkakörben foglalkoz-
tatta a munkáltató egy fém hulla-

dékgyűjtő és feldolgozó iparterület sza-
badtéri munkaterületén.

A munkavállaló közel négy hónapot
dolgozott a munkáltatónál, majd nyug-
díjazását rendezte. Ezt követően ismét
munkába állt nyugdíj mellett a munkál-
tatónál, mint lángvágó segédmunkás. A
munkavállalót a munkabaleset az ismé-
telt munkába állás első napján érte. A
munkavállaló 8 órás munkarendben dol-
gozott.

A baleset napján a sérült és négy fő
munkatársa dolgozott a munkaterüle-
ten, munkájukat a bontásvezető irányí-
totta.

A munkaterületen a lángvágást Pb.
gázpalackra csatlakoztatott lángvágó
pisztollyal végezte a sérült.

A munkavállaló feladata volt, egy 6,00
mm vastagságú 1,00 méter szélességű
lemezből csévélt 1,20 méter átmérőjű
acéltekercs feldarabolása lángvágóval.  

A darabolás megkezdése előtt a te-
kercset összefogó 4 darab, egyenként
3,00 cm széles acélheveder közül 3 dara-

bot elvágott, a negyedik heveder elsza-
kadt. 

A munkavállaló a munkát a tekercs
előtt állva végezte. A tekercs úgy volt le-
helyezve a talajra, hogy annak vége a te-

kercs tetején helyezkedett el. A hevede-
rek megbontása, illetve elszakadása mi-
att a kivágódó lemezvég a munkaválla-
lót fejen, homlok részen eltalálta és a ki-
vágódó lemez a munkavállalót a te-

kercstől kb. 2-3 méter távolságra lökte.
A munkavállalóhoz a tőle távolabb, más
tevékenységet végző kollégái odasiet-
tek, majd segítséget, mentőt hívtak. A
munkavállalót a mentők a helyszínen el-
látták, majd kórházba szállították. A
munkavállaló másnap fejsérüléseibe a
kórházban meghalt.    

Munkavédelmi hatóság 
megállapításai

– A tekercset rögzítő pántok elvágása
során a munkavállaló a veszélyes térben
tartózkodott.

– A baleset időpontjában munkát
végző munkavállalók érvényes előzetes,
illetve időszakos munkaköri orvosi alkal-
massági véleménnyel nem rendelkeztek.

– A horganyzott acéltekercseket rög-
zítő acélhevederek elvágásának, bizton-
ságos folyamatának kockázatait nem ha-
tározták meg, a munkavállalókkal okta-
tás keretében nem ismertették.

A baleset okláncolata:
– A 6,00 mm vastagságú 1,00 méter

szélességű kb. 1,00-1,20 méter átmérőjű
acéltekercset összefogó 3 darab acélhe-
veder elvágása.

– A 4. acélheveder elszakadása, a te-
kercs végének kivágódása.

– A kivágódó tekercs vég a munka-
vállalót fején eltalálta és 2-3 méterre el-
lökte.

– A munkavállalóhoz mentőt hívtak,
de súlyos fej sérülései miatt a balesetet
követő nap a kórházban életet vesztette.

Munkáltatói intézkedések:
– Rendkívüli munkavédelmi oktatás a

baleset megtörténtének tanulságainak
levonásával.

Felügyelői intézkedések:
– Tevékenységet felfüggesztő ideig-

lenes döntés-végzés
– Munkavégzéstől eltiltó munkavé-

delmi határozat
– Hiányosságok megszüntetésére kö-

telező munkavédelmi határozat
– Munkavédelmi bírságot kiszabó

munkavédelmi határozat

Tanulság:
Nem következett volna be a baleset, ha:

• a munkavállalót kioktatják a teker-
cset rögzítő pántok elvágásának kocká-
zataira és az elvágás helyes módjára,

• a munkavállaló megfelelő helyen
tartózkodik az acélhevederek elvágása
közben.

Lemez tekercs vágása közben 
halálos munkabalesetet szenvedett

A munkavédelmi hatóság által vizsgált baleset
A szabadtéri munkahely (munkavédelmi hatóság felvételei) 

A lángvágáshoz használt Pb gázpalack,
nyomásmérővel és tömlővel felszerelve 

A balesetet okozó acéltekercs he-
vederekkel rögzítve 

A tekercset rögzítő 3 darab elvágott és
1 darab elszakadt heveder 

A rögzítésből kivágódó
acéllemez

Tanulságos munkabaleset Tanulságos munkabaleset
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Munkavédelmi szakmérnök, Magyar Mérnök Kamara szakértő

Az Európai Unió egyéni védőeszköz területre bejelentett Tanúsító- és
Vizsgálószervezeteinek koordinációjában végzett munka. Magyaror-
szági bejelentett szervezeteknél laboratóriumvezetőként (CE1556) és
ügyvezetőként (CE2687) való részvétel.
Aktuális projektek:
- AEEK koronavírus elleni védelemre szánt egyéni védőeszközök –
szakértő
- EU-n kívüli gyártó röntgensugárzás ellen védő egyéni védőeszközei
műszaki dokumentációjának elkészítése, az EU-típusvizsgálati tanú-
sítvány, az EU-típusvizsgálat kérdéseiben szakértői tevékenység
- Két nagy közműszolgáltató egyéni védőeszköz beszerzése, kiírás
(hegedus.miklos@ce-mm.hu)

Intelligens egyéni védőeszközök I.
– Miért van szükségünk intelligens

egyéni védőeszközökre?
– Mit várunk el az okos egyéni védő‐

eszközöktől?
– Az intelligens egyéni védőeszköz fo‐

galma.
– Passzív intelligens egyéni védőesz‐

közök.
– Aktív intelligens egyéni védőeszközök.
– IoT – Internet of Things.
– Szem‐, kéz‐, hallás‐, leesésvédelem

intelligens egyéni védőeszközei.

Intelligens egyéni védőeszközök II. 
– a koronavírus elleni védelem.
intelligens egyéni védőeszközei.
– Az áramütés elleni védelem intelli‐

gens egyéni védőeszközei.
– A koronavírus elleni védekezéshez

használt egyéni védőeszközök.
– A láb‐, fej‐, légzésvédelem intelli‐

gens egyéni védőeszközei.

Intelligens egyéni védőeszközök III. 
– biometria, robotok, nanotechnológia.
– Mi az a biometria, a biometrikus

adatok és mi köze az intelligens egyéni
védőeszközökhöz?

– Mit keresnek a robotok az intelligens
egyéni védőeszközöknél?

– Hogyan kapcsolódik a nanotechno‐
lógia az intelligens egyéni védőeszközök‐
höz?

– intelligens ruházatok.

Intelligens egyéni védőeszközök IV. 

– azonosítási adatok, hely‐ és mozgás‐
adatok, környezeti adatok.

– Érzékelők, szenzorok, adatgyűjtő ele‐
mek,

– A munkavédelmi szakember szaktu‐
dása, mint a védekezési rendszer.

intelligenciája az egyéni védőeszkö‐
zöknél a vonatkozó szabályozással.

– Néhány példa az adatok intelligens
beépítésére az egyéni védőeszközöknél.

– tűzoltók és más extrém környezet‐
ben dolgozók egyéni védőeszközei

– Extrém munkakörnyezetben dolgozó
munkavállalók által használt intelligens
egyéni védőeszközök.

– Intelligens egyéni védőeszközök tűz‐
oltóknak.

Intelligens egyéni védőeszközök V. 
– fejlesztési irányok, mire számítha‐

tunk a gyártóktól?

– Intelligens egyéni védőeszközök fej‐
lesztés – anyagok.

– Intelligens egyéni védőeszközök fej‐
lesztés – rendszerek.

– Intelligens egyéni védőeszközök fej‐
lesztés – viselhető intelligencia.

– Intelligens egyéni védőeszközök fej‐
lesztés – mire számíthatunk a gyártóktól.

Miért van szükség intelligens egyéni
védőeszközökre?

A világon minden 15. másodpercben
meghal egy munkavállaló munkahelyi ba‐
lesetben.

Magyarországon – hosszú évek óta –
átlag kéthetente 3 ember meghal munka‐
balesetben. (Nem jelentenek be minden
halálos munkabalesetet).

A munkavállalók hatékony védelme:
(Zárt technológia, kollektív műszaki véde‐
lem, szervezési és megelőzési intézkedé‐
sek és végül egyéni védőeszközök.)

Az  egyéni  védőeszközök  legfonto‐
sabb  jogszabályából,  a  2016/425/EU

rendeletből:
„Az alapvető egészségvédelmi és biz‐

tonsági követelményeket a  tudománynak
a tervezéskori és gyártáskori állását és az
aktuális gyakorlatot, valamint a magas fo‐
kú egészség‐ és biztonságvédelemmel
összhangban lévő műszaki és gazdasági
megfontolásokat figyelembe véve kell ér‐
telmezni és alkalmazni.”

„A gyártónak gondoskodnia kell arról,
hogy az egyéni védőeszköz a  tudomány
mindenkori állását figyelembe véve folya‐
matosan megfeleljen a vonatkozó alapve‐
tő egészségvédelmi és biztonsági követel‐
ményeknek.” és „a gyártónak felül kell
vizsgáltatnia az EU‐típusvizsgálati tanúsít‐
ványt, ha ez változik.”

Intelligens egyéni védőeszközök – mit vá‐
runk el az okos egyéni  védőeszközöktől?

– A leghatékonyabb védelmet biztosí‐
tó egyéni védőeszközt viseljük.

– Ellenőrizhessük, hogy a munkaválla‐

– Kopásjelző

– Zuhanásjelző

– Szűrőbetét telítettségi indikátor

– UV‐fény igénybevétel visszajelző

– PassGuard‐H ‐ fülilleszték

ló viseli az egyéni védőeszközt (bárhon‐
nan, bármikor).

– Legyen ismerete a munkavállalónak
és nekünk is a munkavállaló által viselt
egyéni védőeszköz állapotáról, védelmi
képességéről.

– Pontosan meghatározhassuk a mun‐
kavállaló helyzetét (térben és időben).

– Legyen ismerete a munkavállalónak
és nekünk is a munkakörnyezetről (mér‐
hető és nem mérhető információk).

– Legyen ismerete a munkavállalónak
és nekünk is a munkavállaló jellemző ada‐
tairól (biometrikus adatok és környezeti
adatok is).

– Azonnali kommunikációnk legyen a
munkavállalóval (oda‐vissza).

– A munkavállaló kockázatokkal szem‐
beni védelme extra hatékonyságú legyen.

Mi a definíciója az intelligens egyéni 
védőeszköznek?

Minden egyéni védőeszköz, amelyik meg‐
könnyíti az emberi tevékenységet, gyor‐
sítja a munkavégzést, időt takarít meg,
visszajelzést ad (akár vészjelzést is, de
olyat amit nagyon könnyen, nagyon gyor‐
san tudunk azonosítani) a felhasználó szá‐
mára, magasabb szinten biztosítja a vé‐
delmet, mint enélkül lenne a védelem,
megelőzhető lesz a munkabaleset, mege‐
lőzhetjük a munkavállaló sérülését, infor‐
mációt ad a környezetnek, a munkaveze‐
tőnek, a központnak vagy más érintett‐
nek, mindezek intelligens egyéni védő‐
eszköznek minősülnek.

Az intelligenciát („okosságot”) bizto‐
síthatja valamilyen anyag, melyből az
egyéni védőeszköz készült, biztosíthatja a
gyártói kialakítás (felszereltség), biztosít‐
hatja olyan, a védelmi szintet a szabvány
előírásai fölé helyező tulajdonság, ami
beépített intelligencia vagy más tényező
is lehet.

Más tényező lehet az a munkavédelmi
szaktudás, ami az egyéni védőeszköz
használatát magasabb szintre, nagyobb
védelmi képességre emeli és ezzel bizto‐
sítja a felhasználó (és akár a környezete)
védelmét is.

Passzív intelligens egyéni védőeszköz:
Azegyénivédőeszköz anyaga, kialakítása,
használata közben vagy az egyéni védő‐
eszközt érő hatás miatt a felhasználó szá‐
mára magasabb szintű védelem, köny‐
nyen, gyorsan azonosíthatóvá váló kocká‐
zati és egyéb információ áll a munkaválla‐
ló rendelkezésére.

Mindezekkel a munkavállaló szemé‐
lyes védelme kerülhet magasabb szintre.
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Intelligens egyéni védőeszközök
A jövő, vagy az okos egyéni védőeszközök már a jelen?



– pH érték visszajelző festék
– Energiaelnyelő anyag
– Intelligens textilek
Az intelligens szövet a hagyományos

textil anyagok és a polimer hidrogélek öt‐
vözete, amelyek fejlett tulajdonságokkal
rendelkeznek.

Az intelligens textiltermékek közé tar‐
toznak a szagtalanító szövetek, az orvosi
textíliák, az alak‐memória szövetek, a lé‐
legző szövetek, a színváltó textíliák.

– Thermochromic, hőhatásra színét
váltó anyagok.

– További intelligens anyagok (vezető‐
képes festék, UV‐aktív anyagok, világító
szövetek, memória polimerek stb.)

Aktív intelligens egyéni védőeszköz:
Az egyéni védőeszközhöz kapcsolódó
vagy az egyéni védőeszközbe beépített
aktív kiegészítők és eszközök, melyek in‐
formációt szolgáltatnak a felhasználónak,
a munkavezetőnek, a központnak a mun‐
kakörnyezetről, a veszélyekről és a kocká‐
zatokról, a munkavállaló (akár személyes)
adatairól és a munkavégzéshez kapcsoló‐
dó adatokról. Ezzel a munkavállaló egyé‐
ni védőeszközeinek képességeit lehet tel‐
jes mértékben, sőt a védelmi képességein
túl is felhasználni és kihasználni.

Mindezekkel a munkavállaló szemé‐
lyes védelme kerülhet magasabb szintre.

– Jó láthatóság – plusz fény,
– RFID
– Jeladók
– Környezeti adatok mérése – biomet‐

riai adatok visszajelzése
– Környezeti adatok mérése – helya‐

datok és a mozgás adatok visszajelzése
– Környezeti adatok mérése – levegő,

károsanyag, hőmérséklet stb. adatok visz‐
szajelzése

– Visszajelző szenzorok pl.: tűzoltók‐
nak készült egyéni védőeszközök

– Légzsák alkalmazása
– LoTo, robotok, drónok
– Nanotechnológia

IoT – Internet of Things 
– Az eszközök internete

Olyan eszközök, melyek az internetről
gyűjtenek és/vagy az interneten osztanak
meg adatokat és így teremtenek kapcso‐
latot a fizikai és a digitális világ között.

A világon másodpercenként 127 db új
IoT eszköz kapcsolódik az internethez
alapvetően vezeték nélküli megoldással
(WiFi, Bluetooth, mobilinternet).

Többek között ezért is van szükségünk
az 5G hálózatra, mely (egy négyzetkilo‐
méteres térben) akár több millió IoT esz‐
köz kommunikációját és zavartalan együtt‐
működését tudja garantálni.

– Okosóra
– Okos TV
– Okos ház
– Okos hűtő
– Okos asztal
– Okos pirula 
– Robotrepülőgép

– Okos egyéni védőeszköz
– Önvezető autó,
– Okos telefon,
Okos telefon: Beépített szenzorok

(Androis OS 4‐től, –legfrisebb verzió:
Android OS 11.

– gyorsulásmérő,
– giroszkóp,
– megvilágításmérő,
– lineáris gyorsulás,
– iránytű,
– orientációmérő,
– nyomásmérő,
– GPS,
– közelségszenzor,
– páratartalom mérő,
– hőmérsékletmérő.
Apple IoS 3‐tól folyadékérzékelő és IoS

14 – 2020. szeptember ToF szenzor: ké‐
pes felmérni bizonyos távolságon belül,
hogy mennyire helyezkednek el a képen
látható tárgyak és személyek.

– Kamera és mikrofon.

A szem védelmére szolgáló intelligens
egyéni védőeszközök 

– a szakember – a kiválasztás:
A kiválasztás szempontjai:

– A munkahelyen, munkakörben megje‐
lenő kockázatok (pl.: sugárzás, repülő mec‐
hanikai részecskék, hő, vegyi anyag stb.)

– Munkakörülmények,
– Zárt tér, szabad tér,
– Jó megvilágítás, erős napfény, csök‐

kent látási viszonyok,
– Hőmérséklet,
– Páratartalom,
– Egyéb körülmények (dioptriás szemü‐

veget viselő munkavállaló, más egyéni vé‐
dőeszközzel együtt hordandó, fertőtlenít‐
hető vagy sterilizálható, keret+lencse külön
vagy egybeépített stb).

A megfelelő lencse kiválasztása:
– Víztiszta lencse (főként beltéri hasz‐

nálatra, általában jó mechanikai véde‐
lemmel),

– Borostyánsárga lencse (rossz látási
viszonyok esetén ajánlott, általában jó
mechanikai védelemmel),

– AR‐lencse (Anti‐Reflective) – Opti‐
mális fényvisszaverő védelem nagyfokú
fényáteresztéssel,

– Ezüst‐tükrös lencse – Védelem vál‐
tozó fényviszonyok között, jó jelszínfelis‐
meréssel,

– Napfényszűrő füstszínű lencse – sza‐
badtéri munkavégzéshez, a természetes
tükröződés elleni védelemmel, jó színfel‐
ismeréssel,

– Kék‐tükrös lencse – kültéri felhasz‐
nálásra ajánlott, a fénynek a felületi tük‐
röződés okozta káprázást csökkenti,

– Barna lencse (természetes tükröző‐
dés elleni védelme jó és a megnöveke‐
dett kontraszthatás mellett is jó színfelis‐
merést ad),

– Polarizált lencse (a kültéri, termé‐
szetes tükröződés ellen véd és a nagy
kontraszt ellenére is jó színfelismerést
biztosít),

– IR lencse (az infravörös fény elleni
védelemmel, a legtöbbször nagyon jó
mechanikai védelemmel).

https://www.uvex‐safety.com/uvex_app/uvex‐
toenung/02_01.php

A szem védelmére szolgáló passzív 
intelligens egyéni védőeszközök:

ZEISS i.Scription® Technológia:
– speciális ZEISS számítógépes mérő‐

rendszer, objektív elemzés,
– egyedi látásprofilt készít, a kapott lá‐

tásprofil egyedi, mint az ujjlenyomat,
– UV védelem,
– Fényre sötétedő lencsék,
– Karcállóság,

https://www.zeiss.hu/vision‐care/jobb‐latas/my‐
vision‐profile.html

HOYA szemüveglencsék:

– a Hoya lencsealapanyagok még a
magasabb dioptriák esetében is vékonyak
és esztétikusak, továbbá kiemelkedő lá‐
tásélességet és kényelmet biztosítanak a
viselőjüknek. A Hoya szemüveglencse
alapanyagai erősek, vékonyak és köny‐
nyűek.

3M technológiák:
RAS bevonat – Ötször karcállóbb az AS

bevonattal összehasonlítva. Erősen elle‐
náll a vegyi anyagoknak.

DX bevonat – A bevonat kivételes vé‐
delmet nyújt a párásodás és a karcolás, a
kémiai és statikai hatások ellen.

AS bevonat – A többrétegű bevonat
kiváló védelmet nyújt a karcok ellen, így
növeli a tartósságot.

AF páramentes bevonat – A bevonat
megóvja a lencsét a párásodástól, tisz‐
tább látást biztosít.

Scotchguard bevonat ‐ Prémium pára‐
mentes bevonat, a vízrészecskéket vé‐
kony, áttetsző réteggé simítja, így lehető‐
vé teszi, hogy a fény áthaladjon rajta.

Uvex technológiák:
– uvex supravision sapphire
Az uvex supravision sapphire bevona‐

tú lencsék mindkét oldala rendkívül karc‐
álló, és kiválóan ellenáll a vegyi anyagok‐
nak. A nanotechnológiás lakkrendszernek
köszönhetően a lencse tapadásmentessé‐
ge jelentősen javult, ami megkönnyíti a
lencsék tisztítását. A vizes és olajos szeny‐
nyeződések könnyedén eltávolíthatóak.

– uvex supravision excellence
Az uvex supravision excellence bevo‐

natú lencsék belső felülete páramentes
(min. 16 mp), külső felülete pedig rendkí‐
vül karcálló és a vegyi anyagoknak elle‐
náll. A páramentesség tartósan megma‐
rad. Emellett a lencsék a nano clean ha‐
tásnak köszönhetően igen könnyen tisz‐
títhatók, és nehezen ragad meg rajtuk
szennyeződés.

‐ uvex supravision plus
Az uvex supravision plus bevonatú

lencsék mindkét oldala hosszú ideig pára‐
mentes (min. 30 mp), karcálló és antisz‐
tatikus. A páramentesség tartós, még
többszöri tisztítás után is megmarad.

– uvex supravision extreme
Az uvex supravision extreme bevona‐

tú lencsék kívül karcállóak, és a belső ol‐
daluk tartósan páramentes. A lencsék
nem ködösödnek be, mert a bevonat so‐
ha nem éri el a telítettségi szintet. Külö‐
nösen alkalmas hosszú ideig tartó, nagy
páraterhelésű és erős szennyezettségű
munkakörnyezetekhez.

– uvex supravision variomatic
Az uvex supravision variomatic bevo‐

natú, fényre sötétedő lencsék, hogy a leg‐
jobb látást biztosítsák,10 másodperc alatt
automatikusan besötétednek, illetve 30
másodperc alatt kivilágosodnak. Az uvex
supravision excellence technológia (belül‐
ről tartósan páramentes, kívülről rendkí‐
vül karcálló) azok számára alkalmas, akik
munka közben gyakran váltanak bel‐ és
kültér, világos és sötét környezet között.

– uvex supravision clean
Az uvex supravision clean bevonatú

lencsék autoklávozhatók és a vegyi anya‐
goknak ellenállók. A lencsék belül pára‐
mentesek, kívül pedig rendkívül karcál‐
lóak. A páramentesség legalább 10 au‐
tokláv ciklusig fennmarad. A bevonat tel‐
jes páramentességet és maximális látást
biztosít.

– uvex infradur és uvex infradur plus
Az uvex infradur bevonatú lencsék

mindkét oldalon karcállók, és minimali‐
zálják a hegesztési szikrák beégését. Az
uvex infradur plus bevonatú lencsék belül
páramentesek, kívül rendkívül karcállók,
és szintén minimalizálják a hegesztési
szikrák beégését.

– uvex CR védőszemüvegek
páramentes bevonatú, autoklávozha‐

tó, a pehelykönnyű száras szemüvegektől
a szélesebb panorámát nyújtó kosársze‐
müvegekig alkalmazzák (autokláv – min.
121 C fok, min. 20x 20 perc).

AvctiveShade glasses: 
Szemüveg‐tréner

A szem fókuszáló képességének a vál‐
tozása az idő múlásával romlik. Ez a prob‐
léma évekig észrevétlen marad, mert las‐
san fejlődik ki. Eleinte csak az egyik szem‐
re hat. Az agy automatikusan kompenzál‐
ja az érintett szem elváltozását, de csak
egy ideig. Később az agy feladja, és az
egyik szem gyengébb marad. Ez a szemü‐
veg segíthet.

Arcvédő (páramentes):
– Könnyen fel és levehető,
– Pármentes és vízálló,
– Könnyű benne a légzés,
– Könnyen tisztítható,
– Higiénikus, károsanyagmentes,
– Könnyen fel és levehető,
– Páramentes és vízálló,
– Könnyű benne a légzés,
– Könnyen tisztítható,
– Higiénikus, károsanyagmentes
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A szem védelmére szolgáló aktiv 
intelligens egyéni védőeszközök:

Néhány AR (Augmented Reality)
szemüveg – Samsung, Univet 5.0,
Optivent ORA‐2,  Vuzix

Daqri BUMPING UP YOUR TEAM IQ
Third Eye ‐ X2 Mixed Reality
Third Eye ‐ X2 Mixed Reality

A ThirdEye Workspace egy AR szoft‐
veralkalmazás, amely távoli segítséget,
3D CAD modell szkennelési és instrukciós
layereket, valamint egyéb, a ThirdEye X2
MR szemüvegbe épített funkciókat tartal‐
mazhat.

Az egyik lehetséges jövő ‐ iGlass

A kéz védelmére szolgáló intelligens
egyéni védőeszközök – a szakember – 

a kiválasztás:
A szakember feladatai:
– Mérje fel a kockázatokat, ami ellen

védőkesztyűt szükséges biztosítani,
– Fizikai kóroki tényezők (kopás, hő,

hideg, rezgés, stb.)
– Vegyi anyagok (milyen típusú, hatá‐

sú stb.),
– Biológia kóroki tényezők (vírus, gom‐

ba, baktérium stb.),
– Tudja, hogy az egyes kesztyűanya‐

gok milyen környezetben
használhatók,
– Bőr ///  Gumi
– Pamut      /// Nitril
– Vinyl       /// PU, PA
– Latex      /// Nomex, aramid stb.
– Legyen ismerete a
– Penetrációról, a permeációról,
– A kontakthő, konvekciós hő, radiá‐

ciós hő közötti különbségről
– A vonatkozó szabványok előírásairól

Pl.: MSZ EN ISO 21420:2020
– A védőkesztyűk használhatóságáról
– A védőkesztyűk fel‐ és levételéről
– Ki, hol, mit csinál?
– A kesztyűn található jelölésekről,
– A kesztyű védelmi képességeiről
Felvétel:
– A megfelelő kesztyű, megfelelő mé‐

retben?
– Tiszta, száraz kéz?
– Kopás, lyuk, szakadás?
– Felvételnél (köröm, gyűrű, túlnyúj‐

tás)?

Munka közben:
– Sokáig ne viseljük, főként vegysze‐

reknél,
– Kesztyű mandzsetta kifordítás, izzad‐

ságmentesítés, Mielőtt levesszük:
– Mossuk le a kesztyűt, ha lehetséges.
Levételkor:
– Ne érjünk a bőrünkhöz, szemünk‐

höz,
– Alkalmazzuk a bevált módszereket,
– Újrafelvétel előtt is ellenőrizzük a

kesztyűt!

A kéz védelmére szolgáló intelligens
passzív egyéni védőeszközök:

A folyékony kesztyű:
A folyékony kesztyű általában egy nem

mérgező, vízben oldódó bőrvédő krém,
tehát vízzel lemosható, és a benzin, gázo‐
laj, olajok, zsírok, hidraulikus folyadékok,
zsírok és festékek elleni védelmet segíti. A
folyékony kesztyű rendszerint biológiailag
lebomló anyag. Előnyei:

Pillanatok alatt felvihető a kézre
Órákig véd Vízzel lemosható Hidratál

és feltölt
100% biológiailag lebomló
Kesztyű kialakítás
Okostelefon kezelés
Uvex védőkesztyű technológiák:
– Bamboo TwinFlex® technológia
Vágásálló üvegszálak és kopásálló po‐

liamid garantálják az optimális mechani‐
kai védelmet. A poliamid + fémszál a vá‐
gásvédelmet akár D szintre is emelheti.

– uvex Xtra‐Grip technológia
csúszásgátlás olajos és nedves környe‐

zetben is. Nitrilbevonat ‐ hatékony fogás‐
biztonság, legnagyobb rugalmasság, kitű‐
nő tapintásérzet és kényelem. A felépítés
hosszú élettartamot biztosít.

– uvex 3D‐Ergo
rugalmas Aqua‐Polymer bevonatrend‐

szer ++ poliamidból és elasztánból készí‐
tett 15 rétegű bélés = ujjheggyel is érzé‐
kelhető pontosság.

Uvex védőkesztyű technológiák:
– Uvex‐Ergo
A bélések optimális illeszkedését az új

anyagok használata és a Flat Ergo formák
alkalmazása valósítja meg. Ezek az anató‐
miai mintára készült formák pontosan kö‐
vetik a kéz vonalait és tartósan javítják az
uvex védőkesztyűk illeszkedését és rugal‐
masságát.

– uvex climazone
Kiegyenlíti a komfortos hőmérséklet‐

től való eltéréseket, így a test hőmérsék‐
lete tartósan kellemes marad. Megbízha‐
tóan elvezeti a felesleges hőt és nedves‐
séget, emellett csökkenti a hidegérzetet

is. Az anyag légáteresztő, nagy nedves‐
ségtároló képességű és szellőzésének
konstrukciós elvei kellemes klímát terem‐
tenek, ami szárazságot és védelmet biz‐
tosít a kéznek

– multi‐touch
érintőképernyőkhöz
Smart Metal Detectable Gloves:

Nitril vagy Vinyl
Trademarks
A Kevlar® az aramidok közé tartozik,

rugalmas és hőálló, jobb jobb vágásvé‐
delmet és mechanikai védelmet nyújt.

A Sinomac® egy vágásbiztos szál HPPE‐
ből (nagy teljesítményű polietilén) fenn‐
tartható módon (vegyszerek nélkül), üveg‐
vagy acélszálakkal kombinálva hibrid fo‐
nalat lehet gyártani belőle. Bőrbarát rost,
mely nagy szakítószilárdsággal és kopásál‐
lósággal, rendkívül magas vágásvédelem‐
mel rendelkezik. A Sinomac® OEKO‐TEX
100 tanúsítvánnyal is rendelkezik.

Az Eco‐Tan® a Hase Safety Gloves
GmbH védjegye és krómmentes cserzett
bőr anyag. Az Eco‐Tan® kesztyű különö‐
sen bőrbarát és allergiások számára is
megfelelő viselet.

A Thinsulate ™ a 3M védjegye. Hőszi‐
getelő gyapjú szövet szintetikus szálakból,
amelyet főként textíliákhoz használnak
hideget izoláló betétként.

A Sanitized® rendszerrel kezelt kesztyű
antibakteriális hatású és szaggátló tulaj‐
donságú.

A SeaCell ™ egy rost, amelyben az al‐
gák integrálásával bőrápoló és gyulladás‐
csökkentő hatású és ellátja a bőrt fontos
ásványi anyagokkal, mikroelemekkel,
szénhidrátok, zsírok és vitaminokkal. A
SeaCell ™ kesztyű különösen bőrbarát és
alkalmas allergiások számára.

Kialakítás+ anyag

IMAK Smart Glove for Carpal Tunnel
Syndrome, Arthritis & Wrist Pain

Rezgésvédő kesztyű
Against white finger Szinteléréskor jelez. 
Siketnéma okoskesztyű
Okoskesztyű rendőröknek
Fűthető kesztyűk

A hallás védelmére szolgáló intelligens
egyéni védőeszközök:

Mit kell tudnunk az intelligens véde‐
lemhez:

– A zaj halláskárosodást okozhat,
– A hallás károsodás nem (vagy legin‐

kább nem) gyógyítható,
– A hallható hang frekvenciáján a leg‐

nagyobb a halláskárosodás,
– A védelem egyéni tényezői:
– Kor (a fiatalok inkább használják a

hallásvédelmet),
– Nem (a nők nagyobb mértékben

használnak hallásvédő eszközt),
– Használat (a túlzott használat sem jó),
– A hallásvédő kényelme (kis hatás‐sal

van a viselési hajlandóságra),
– A környezet tényezői:
– Kockázatértékelés,
– Oktatás (minél több, jobb, annál na‐

gyobb a viselési hajlandóság),
– Használati korlátok (pl.: kommuniká‐

ció),
– Biztonsági kultúra,
– Egyéb tényezők:
– A kockázat érzékelése
– A hatás érzékelése
– Az eredmény elvárása, saját értékelés
– Magatartás a kockázatban,
– Mikor kell zajmérést végezni?
– Jogszabály,
– Alsó, felső, zajexpozíciós határérték
– Munkáltató,
– Akkreditált mérés
– Mobiltelefonos applikáció
– Kiválasztás
– Mekkora a zajhatás?
– Mi jut be a fülbe?
– Milyen típusú a zaj? Frekvencia (H,

M, L)
– Hallásvédő eszközök zajcsillapítási

értéke (SNR)
– Maradó zajhatás (általában 70‐82 dB)
– egyéb körülmények (kommunikáció,

rezgés)
– Hallásvédők
– Füldugók (egyszer‐ és többször hasz‐

nálhatók)
– könnyű, gyors, nincs pára, más egyé‐

ni védőeszközzel használható
– nyomásérzet, sodrás, váltakozó zaj‐

hoz nem jó,
– Pántos füldugó

– könnyű, kényelmes, cserélhető,
– kis SNR, más egyéni védőeszközzel?,

illeszkedés?
– Fültok
– nagyobb SNR, egyszerű viselet, nincs

nyomásérzet
– izzadság van, nagyobb súly, más

egyéni védőeszközzel nehezebb
– Hallásvédők
– Elektronikus fültok
– általában 80 dB szintre csökkenti a

zajt,
– beszédértés megmarad + kommuni‐

káció beépítés
– Zajvédő sisak
– extrém környezethez,
3M Peltor Sport Tactical 500

Electronic Hearing Protector: Elektronikus
zajcsillapítás

Bluetooth kapcsolat
Smart Ear Muffs

Beépített intelligens hallórendszer:
Honeywell QUIETPRO®

Riaszt, ha a max. megengedhető zaj‐
terhelést túllépi +Active Noise Reduction
(ANR) technology, a kommunikáció meg‐
marad.

Honeywell VeriShield Smart Hearing
protection.

Smartplug a Sensear
IN THE ARMY NOW:
Invisio M3, X5 és Invisio V60
(USA, CAN, AUS, GBR, FRA, DEN)

Az áramütés elleni védelemre szolgáló
intelligens egyéni védőeszközök:

Mi okozza az áramütést?
– Alapvetően három fő oka van az

áramütésnek:
– a használt berendezések,
– a munkakörnyezet,
– a nem biztonságos munkavégzés.
Áram nagysága?
– Elengedési áramerősség: 10 – 30 mA

(több tényezőtől is függ)
– légzési rendellenesség: 30 – 75 mA
– szívkamra fibrilláció: 100 – 200 mA
– szívleállás, keringés összeomlás: 200

– 500 mA

– szövetek, szervek égése: 1,5++ A
– 5 biztonsági alapszabály (ökölsza‐

bály)
– kikapcsolás
– visszakapcsolás elleni biztosítás
– feszültségkémlelés
– földelés
– körülhatárolás

ANGEL – Smart Electrical Safety
Assistant

Intelligens textil‐ing Mobiltelefon al‐
kalmazás Feszültség‐érzékelő ANGEL
Watchdog

Ha nagy a feszültségesés (áramnöve‐
kedés) a Watchdog lekapcsoló jelet küld
a forráshoz az áramtalanításra.

OKOS, INTELLIGENS EGYÉNI VÉDŐ‐
ESZKÖZÖK – A LEESÉSVÉDELEMBEN:

Energiaelnyelő
Kötélválasztás (az okos munkavédelmi

szakember)
Trauma heveder (okos‐mentőeszköz)
Falcon visszahúzható típusú zuhanás‐

gátló – Drop Test éles saroknál.
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cselekvési szintje, és a hosszabb műsza-
kokhoz kell igazítani az 50 százalékos
dózist, amely dózis meghatározásához
az OSHA által megengedett expozíciós
szint (PEL–USA) 50 százaléka (90 dBA).
Mivel a hangszinteket logaritmikus ská-
lán mérik, az 50 százalékos dózis meg-
határozása nem olyan egyszerű, mint az
expozíció felére osztása. Ezt tovább bo-
nyolítja az OSHA 5 dB-es, az ACGIH és a
Nemzeti Munkahelyi Biztonsági és Egész-
ségvédelmi Intézet (NIOSH-USA)) 3 dB-
es duplázási skálájának használata. Az
OSHA képlet segítségével megállapít-
hatjuk, hogy egy 10 órás műszak cselek-
vési szintje 83,4 dBA, a 12 órás műszaké
pedig 82,1 dBA.

Fontolja meg a további 
kitettségeket
Miután azonosították a létesítmény le-
hetséges zajszintnek kitett területeit, a
legtöbb zajértékelés magában foglalja a
személyes mintavételt zajdoziméterek
segítségével. A zajdozimetria eredmé-
nyei alapján az egyéneket általában ak-
kor veszik fel hivatalos hallásvédelmi
programba, ha expozíciójuk meghaladja
az akciószintet. Egyes létesítmények
megpróbálják csökkenteni a zajszintet,
ha az eredmények meghaladják az OSHA
PEL (megengedett expozíciós szint) ér-
tékét. Egyes létesítmények egyszerűen
hallásvédelmet nyújtanak, és nem kísér-
lik meg csökkenteni a zajszintet.

Valójában kevés létesítmény veszi fi-
gyelembe a rögzített zajszinttől eltérő ex-
pozíciókat az NIHL kezelésében. Vannak
más lehetséges kitettségek is, amelyeket
figyelembe kell venni az NIHL-ek kocká-

zatának felmérésekor egy létesítmény-
ben, beleértve a vegyszereket is. Számos
vegyi anyagot azonosítottak azzal, hogy
növelhetik a halláskárosodás kockázatát
magas zajszintű expozíció nélkül is. Ezek
az ototoxikus vegyszerek károsíthatják a
hallórendszer egyes részeit.

Ezeknek a vegyi anyagoknak az akut
és krónikus expozíciója átmeneti vagy
tartós halláskárosodást okozhat. Mivel
ezt a zajterhelés helyett vegyi expozíció
okozza, ez technikailag nem NIHL. Ne-
vezhetjük kémiai indukált halláskároso-
dásnak (CIHL). Sok munkahely tartalmaz
olyan vegyszereket, amelyeket ototoxi-
kusnak tekintenek. Az 1. táblázat az Or-
szágos Munkahelyi Biztonsági és Egész-
ségvédelmi Intézet (NIOSH, 2018) által
közzétett néhány általános ototoxikus
vegyi anyag felsorolása. A táblázatban

több illékony szerves vegyület (oldó-
szer), aszfixium és fém található, ame-
lyek általában jelen vannak az ipari mun-
kálatok során az Egyesült Államokban.

A hallásvesztés típusai
A halláskárosodásnak két típusa van: ve-
zető és szenzoros. A vezetőképesség el-
vesztése az, hogy a külső fültől a belső
fülig nem lehet hangokat vezetni, ahol
az idegvégződéseket stimulálni kell. Ve-
zetőképes halláskárosodást okozhatnak
a fülfertőzések és a fizikai elzáródások,
beleértve a fülviasz felhalmozódását. A
szenzorineurális veszteséget a középső
vagy a belső fül egy vagy több összete-
vőjének károsodása okozza. A zaj okozta
halláscsökkenés mindig szenzorineu-
rális, és többnyire a belső fül csigájában
található apró szőrszálak károsodása mi-

Azaj okozta halláskárosodás (a to-
vábbiakban: NIHL) meglehetősen
gyakori betegség. Az OSHA által

2010-ben közölt statisztikák szerint az
NIHL az Egyesült Államokban az összes
feljegyezhető betegségnek körülbelül
a 12 százalékát tette ki. Ez kb. 18 748
NIHL-es esetet jelentett az adott év-
ben (1. ábra), és alacsonyabb lehet,
mint a tényleges esetek száma.

Az aggodalomra okot adó terü-
letek azonosításához sok biztonsá-
gi szakember és ipari higiénikus
szakember zajszintmérővel (SLM)
azonosítja azokat a területeket,
ahol a zajszint meghaladja a 85
dBA-t. A 85 dBA szintet azért
használják, mert ez az OSHA által
nyolc órás műszakra beállított
cselekvési szint és az Amerikai
Kormányzati Ipari Higiénikusok
Konferenciája (ACGIH) által meg-
határozott küszöbérték (TLV).

(Az ACGIH egy tudományos
szervezet - USA Cincinnati -, amely
előmozdítja a munkahelyi és kör-
nyezeti egészségügyet. Éves kiadá-
suk a  TLV és Beis  könyvek. A TLV-k
és a BEI-k nem szabványok. Ezeket
az irányelveket arra tervezték, hogy
az ipari higiénikusok használhas-
sák döntéseiket a munkahelyen elő-
forduló különféle vegyi anyagok és
fizikai tényezők biztonságos expozí-

ciós szintjével kapcsolatban. Ezen
irányelvek alkalmazása során az ipa-

ri higiénikusok figyelmeztetést kapnak
arra, hogy a TLV-k és a BEI-k csak egy a

számos tényező közül, amelyeket figye-
lembe kell venni az adott munkahelyi
helyzetek és körülmények értékelése so-
rán.)

A zajexpozícióval dolgozó munkavé-
delmi szakemberek tudják, hogy a 85
dBA szint csak egy nyolcórás műszak

PH. D. GREGORY BOOTHE 

A foglalkozási zajnak való 
kitettség értékelése

A zajok és vegyszerek növelhetik 
a halláskárosodást

Betegségek
Összes esetszám:

3,063,400

Sérülések: 94,9%

Légzési állapotok 8,1%

Hallásvesztés 12%

Bőrbetegségek 15,8%

Más betegségek 62,5%

Sérülések és betegségek Betegségek
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1. ábra

1. táblázat



att következik be, amelyek stimulálják az
idegvégződéseket.

Az ototoxikus vegyületeknek való ki-
tettség a szenzorineurális halláskároso-
dást okozhat, ha károsítja a középső és a
belső fül különböző részeit. Mint ilyen,
az OSHA az ototoxikus vegyi anyagokat
a sérült fül területe szerint osztályozza. A
neurotoxikumok károsíthatják a belső
fül idegrostjait, amelyek a hangot az
agyba vezetik. A kokleotoxikumok káro-
síthatják a csiga szőrszálait, amelyeket
általában károsítanak a magas zajszintű
expozíciók.

A hallásvesztés kémiai 
expozíciójának megértése
Hogyan károsítja a fület az olyan vegyi
anyagoknak való kitettség, mint a táblá-
zatban felsorolt oldószerek, ha nincs
közvetlen érintkezés a levegőben lévő
vegyületek és a belső fül között? Az oto-
toxikus vegyi anyagok a vérbe való beju-
tás és szállítást követően jutnak el a fül-
be. A toxicitás származhat az eredeti ve-
gyületből vagy az eredeti vegyületek
egy vagy több metabolitjából. Az expo-
zíció belégzéssel, lenyeléssel vagy bőrön
keresztüli felszívódással történhet. Sok
esetben rendkívül nehéz megkülönböz-
tetni a zaj okozta halláskárosodást a ve-
gyi eredetű hallásvesztéstől.

Egy másik változó, amelyet néha fi-
gyelmen kívül hagynak, az a zajnak és
az ototoxikus vegyületeknek való kitett-
ség együttes hatása. Az ototoxikus ve-
gyületek a magas zajszintnek való ki-
tettség hiányában is halláskárosodást
okozhatnak. Az ototoxikus kémiai expo-
zícióról és a halláskárosodáshoz kapcso-
lódó zajról szóló epidemiológiai vizsgá-
latok metaanalízise önmagában oldó-
szerek keverékének való kitettség ese-
tén 2,05-ös (95% Ci: 1,44-2,9) esélynö-
vekedésről számolt be. 

Az ototoxikus vegyi anyagok keveré-
kének való kitettség esetén a vizsgálati
alanyoknak nagyobb volt a kémia által
kiváltott halláscsökkenés kialakulásának
kockázata, amely 1,4–2,9-szer nagyobb
volt, mint a kitettség nélküli munkavál-
lalóké. Mind az ototoxikus vegyületek,
mind a zaj szinergikusan növelheti a
halláskárosodás kockázatát. Amikor a
zajterhelést is beleszámolták, az esély-
arány 2,95-re nőtt (95% CI: 2,1–4,17).

A tanulmányok megerősítik az OSHA
figyelmeztetését, miszerint a zajnak és
az ototoxikus vegyületeknek való kitett-
ség szinergetikus hatása halláskároso-
dást okozhat akkor is, ha a zaj és a ké-

miai expozíció alacsonyabb a közzétett
megengedett expozíciós szintnél. Ez új
megfontolást jelent az OSH szakemberei
számára, amikor a halláskárosodás koc-
kázatával foglalkoznak. Az egyik megkö-
zelítés a hallásvédelem programjának
megvalósítása lehet, ha a zajterhelés
meghaladja a cselekvési szintet, és az el-
lenőrzések értékelése – az ellenőrzések
hierarchiája alapján –, amikor a zajterhe-
lés meghaladja a megengedett expozí-
ciós szintet.

A legtöbb esetben a munkavállalók-
nak hallásvédőt kell viselniük, ha az ex-
pozíció meghaladja az akció- vagy a
megengedett expozíciós szintet.  A ké-
miai expozícióval kapcsolatban a leg-
több létesítmény csak akkor hajt végre
intézkedéseket, ha bebizonyosodott,
hogy a személyes expozíció meghaladja
az OSHA PEL vagy az ACGIH TLV értéke-
ket. A kontrollok hierarchiájában a legál-
talánosabb ellenőrzések az általános
vagy helyi szellőztető rendszereken és
légzésvédelmen alapulnak.

A kockázat csökkentése
Valahányszor fennáll az oto-toxikus ve-
gyi anyagoknak, valamint a 80 dBA-t el-
érő zajszintnek való kitettség, az OSH-
szakemberek fontolóra vehetik az elle-
nőrzések bevezetését a foglalkozás által
előidézett hallásvesztés kockázatának
csökkentése érdekében a munkaválla-
lóknál. Ismerek olyan létesítménye-
ket, ahol szabványos küszöbérték-
eltolódásokat állapítottak meg,
és a zajexpozíciók nem haladták
meg az OSHA általi cselekvési
szintet. Az ototo-xikus ve-
gyületeknek és a zajnak va-
ló kitettség szinergetikus
hatásainak lehetősége
mind az OSHA által meg-
engedett expozíciós

szint alatti szinteken, mind az ACGIH
TLV-kben (nem szabványokok, hanem
biológiai expozíciós index) figyelembe
veheti ezeket az anomáliákat.

A kontrollok hierarchiájának alkal-
mazásával az első megközelítésnek azt a
meghatározást kell szolgálnia, hogy az
ototoxikus vegyület eltávolítható-e a
munkahelyről, vagy ha egy nem ototo-
xikusnak minősített vegyi anyag helyet-
tesítheti-e az ototoxikus vegyületet.

Ha ez a lehetőség nem életképes, a
műszaki ellenőrzéseket úgy kell értékel-
ni, hogy csökkentsék mind az ototo-
xikus vegyületnek (azaz a szellőzés-
nek) és a zajnak (azaz az árnyéko-
lásnak) való kitettséget. Ha a je-
lentős kockázat továbbra is
fennáll, akkor a légzésvéde-
lem és a hallásvédelem is
tanácsos lehet a veszé-
lyek csökkentése ér-
dekében.

Ezeket a cselekvéseket akkor is érté-
kelni kell, ha az ipari higiénés vizsgálatok
azt mutatják, hogy az expozíció alacso-
nyabb, mint a közzétett megengedett
expozíciós szint és az ACGIH TLV.

Greg Boothe, Ph.D., CIH, CSP * a Colum-
bia Southern University munkatársainak
munkabiztonsági és egészségvédelmi ve-
zetője. Alapító tagja és korábbi elnöke az
AIHA Közép-Tennessee szekciójának, vala-
mint az ASSP Közép-Tennessee szekciójá-
nak szakmai tagja. Dr. Boothe több mint
35 éves tapasztalattal rendelkezik az OSH
területén.
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Számos vegyi anyagot 
azonosítottak azzal, hogy 
növelhetik a halláskárosodás 
kockázatát magas zajszintű 
expozíció nélkül is.
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