
  
 

 
 

   
 

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A munkavédelemről 

Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú „Szervezetfejlesztési 

program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban” című projekt keretében készült el. 
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Munkavédelem 

A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
követelményekről, valamint az ehhez kapcsolódó részletszabályokról, azaz a 
munkavédelemről az 1993. évi XCIII. törvény rendelkezik. Az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell 
meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon 
túlmenően a munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe 
vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem 
szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű használat esetén is a 
balesetet, az egészségkárosodást. A munkavédelem a munkaegészségügy, a 
munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magába. 
 
 
Tartalom: 
Az állam feladatai 
A munkáltató feladatai 
A munkavállaló feladatai 
A munkavégzés követelményei 
Képernyő előtti munkavégzés szabályai 
A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és 
nyilvántartása 
A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés 
A munkavédelem hatósági felügyelete: 
 
Az állam feladatai: 
Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység 
ellátásával a munkavédelem megszervezése, illetve irányítása, amely keretében feladatai 
közé tartozik: 
 a munkavédelem nemzeti politikájának kialakítása; 
 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető 

követelményeinek, továbbá az ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek 
a meghatározása; 
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 a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen az e törvény 
céljait is szolgáló gazdasági szabályozással, az érdekeltség megteremtésével, a 
nemzetgazdasági jelentőségű munkavédelmi kutatások anyagi feltételeinek 
megteremtésével, tájékoztatással és felvilágosítással; 

 a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás 
területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés 
szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása; 

 a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a 
megállapítások nyilvánosságra hozatala, a munkavédelmi információs rendszer 
kialakítása és működtetése, 

 részvétel a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, 
  jelentés készítése a munkavállalók biztonságát és egészségét érintő közösségi 

szabályok végrehajtásáról,  
 valamint ágazati tevékenységének keretében Szabályzat kiadása, továbbá a 

munkavédelem nemzeti politikájával összhangban az ágazati jellegű 
munkavédelmi kutatás, fejlesztés, továbbá a tájékoztatás, közreműködés a 
továbbképzés szervezésében. 

 
A munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat az állam 
a foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelős miniszter és a 
munkavédelmi hatóság saját jogkörükben látja el. 
 
A munkáltató feladatai: 
 
 felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

követelményeinek megvalósításáért, amely teljesítésével összefüggésben 
keletkező költségeket és egyéb terheket nem háríthatja a munkavállalóra; 

 meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményei megvalósításának módját; 

 felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg 
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó 
szabályait. 
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A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek e törvényben és 
a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük. 
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles 
 a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelőzően a 

munkavállalónak megadni; 
 rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a 

követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk 
vonatkozó rendelkezéseket; 

 a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek 
figyelembevételével megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók 
részére; 

 új technológiák bevezetése előtt kellő időben megtárgyalni a munkavállalókkal, 
illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható 
következményeit; 

 a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul 
kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és 
közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani; 

 a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet 
rendelkezéseinek megfelelően eljárni; 

 biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, 
kielégítő higiéniés állapotát, szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, 
pótlását; 

 teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók 
biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó 
körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos 
javítására; 

 a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi 
szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásáról az e törvényben 
meghatározott módon gondoskodni és az előírt feladatok ellátására e törvényben 
meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani. 
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A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló 
 munkába álláskor, 
 munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, 
 munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, 
 új technológia bevezetésekor 
 elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati 
ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. 
Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén 
időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket 
is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika 
megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. 

 
A munkavállaló feladatai: 
 
A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha 
 annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik, 
 foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges 

fejlődését károsan nem befolyásolja, 
 foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, 

magzatára, 
 mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára - külön 

jogszabályokban meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult. 
A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat 
alapján kell dönteni. 
 
A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a 
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi 
oktatásnak megfelelően végezhet munkát. 
 
A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy 
ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles 
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 a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható 
módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása 
szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni; 

 az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható 
tisztításáról gondoskodni; 

 a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot 
viselni; 

 munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani; 
 a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat 

a munkavégzés során alkalmazni; 
 a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton 

részt venni; 
 a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal 

tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy 
erre intézkedést kérni a felettesétől; 

 a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni. 
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától 
 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a 

veszélyes tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt 
védőintézkedések megvalósítását; 

 az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges 
ismeretek rendelkezésére bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását; 

 a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- 
és védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási 
lehetőség biztosítását. 

 
A munkavégzés követelményei: 
 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tekintetében a 
munkavégzésről szóló törvény általános követelmények mellett meghatározza a 
létesítés, a munkavédelmi üzembe helyezés, a munkafolyamatra, a technológiára, az 
anyagra vonatkozó követelményeit, valamint a munkavégzés tárgyi, illetve személyi 
feltételeit. 
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A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése 
során az ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni. Olyan munkahelyek 
létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavállalókat 
foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott 
tulajdonságaihoz. 
 
Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben 
szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön 
jogszabályban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget 
tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). 
A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes 
vizsgálat, amely célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a 
munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek 
Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik 
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök 
megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében  
 
Minden munkavállaló részére biztosítani kell 
 megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű 

ivóvizet; 
 a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, 

egészségügyi, étkezési, pihenési és melegedési lehetőséget; 
 A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a 

veszélyforrásokat figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget 
nem károsító levegőt és klímát kell biztosítani; 

 gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a keletkező szennyező anyagok, 
szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi ártalmat 
ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák; 

 gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkavégzéshez szükséges mozgástérről; 
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 gondoskodni kell arról, hogy a munkahely természetes és mesterséges 
megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének megfelelő világításra 
vonatkozó követelményeket. 

 
Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre 
vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, 
kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében 
tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, amelynek a munkahelyre 
vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell. 
 
A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő 
szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani. 
 
A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, 
illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, 
veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a 
munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható 
veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, 
felbecsüli a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség 
mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott 
kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az 
expozíció mértékének meghatározásáról. A munkáltató a kockázatértékelést, a 
kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását - eltérő jogszabályi 
rendelkezés hiányában - a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt 
esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.  
Képernyő előtti munkavégzés szabályai: 
 
Képernyős munkakör az olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből 
legalább négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, 
ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. 
 
A munkáltató a munkafolyamatokat úgy szervezi meg, hogy a folyamatos képernyő előtti 
munkavégzést óránként legalább tízperces - a (2) bekezdésben foglalt esetkör kivételével 
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össze nem vonható - szünetek szakítsák meg, továbbá a képernyő előtti tényleges 
munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. 
 
A munkáltató köteles - a külön jogszabályban előírtak figyelembevételével - a 
foglalkozás-egészségügyi orvosnál (a továbbiakban: orvos) kezdeményezni a 
munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a képernyős munkakörben történő 
foglalkoztatás megkezdése előtt, azt követően pedig kétévenként, amennyiben olyan 
látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható összefüggésbe. 
 
A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és 
nyilvántartása: 
 
A munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során 
vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) 
közrehatásának mértékétől függetlenül. Nem tekinthető munkabalesetnek az a baleset, 
amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a 
lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy 
bérelt járművével történt. 
 
Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben 
bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően 
megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a 
foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, 
kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, 
illetve a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 
következménye. 
 
A munkabaleset, a foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíció kivizsgálása során 
fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján 
a munkáltatónak intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek, a foglalkozási 
megbetegedések és fokozott expozíciók megelőzésére. 
 
A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül 
irányító személynek haladéktalanul jelenteni. 
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A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell 
állapítania, hogy munkabalesetnek tekinti-e. Az ezt megállapító döntéssel szemben 
fellebbezésnek van helye, amely lehetőségéről a sérültet, halálos baleset esetén a 
hozzátartozót értesítenie kell. 
 
A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés: 
 
A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a 
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani 
részükre a lehetőséget, hogy részt vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó 
munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes megvitatásában. 
A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel 
összefüggő jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők 
szerint - képviselőt vagy képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) 
választani. Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki 
legalább 6 hónapja a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban 
áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya 
időtartamát feltételként nem kell figyelembe venni. 
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos 
érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei és a 
Kormány képviselőiből (a továbbiakban: tárgyaló csoportok) álló, az, saját ügyrend 
szerint működő Munkavédelmi Bizottság látja el, amely érdekegyeztető tevékenységet 
végez. 
 
A munkavédelem hatósági felügyelete: 
 
A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint 
ellenőrzését a munkavédelmi hatóság látja el. Ellenőrzése kiterjed 
 a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, 
ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak 
megvalósítását is; 
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 a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott 
technológiákra és anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó 
követelmények érvényesítésére; 

 a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek 
kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett 
intézkedésekre. 

 
 
Jogszabályok: 
 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
 a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági 

követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet 


