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Előszó
A nálunk fejlettebb nyugati országok vállalatai, valamint a hazai legnagyobb
cégek már tudják, hogy a munkavállalók biztonsága és egészsége lényeges
tényező a termékminőség és termelékenység tekintetében. Pontosan tudják, hogy
egy baleset elkerülése bármennyibe kerül is, sokkal olcsóbb, mint az okozott
károk helyreállítása, a sérülésekből származó költségek, nem beszélve az emberi
egészségről, testi épségről.
A legnagyobb társaságok már itthon is tisztában vannak azzal, hogy erre is
létezik nemzetközileg kidolgozott és elismert minőségirányítási szabvány.
Ennek a neve: Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszert
(OHSAS 18001:2007), röviden MEBIR. Az MSZ 28001 : 2008 nemzeti
szabvány a BS OHSAS 18001 : 2007 magyar fordítása. E nemzeti szabvány
műszaki
tartalma
és
szerkezete
teljesen
megegyezik
a
BS OHSAS 18001:2007-tel. A rendszer célja, hogy a munkavállalókat
veszélyeztető munkabiztonsági kockázatokat teljes körűen feltárja, értékelje és
szisztematikusan csökkentse, illetőleg megszüntesse, hiszen az egészség, a
biztonság, a balesetek és a foglakozási megbetegedések megelőzése fontos
tényezői a vállalkozások rövid,- közép és hosszú távú fejlődésének.
A SEGÉDLET legfontosabb célja, hogy Magyarországon még csak kevés
helyen bevezetett nemzetközi Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság
Irányítási Rendszert (MEBIR) minél szélesebb körben megismerjék és
bevezessék, ezáltal
 növekedjen a munkavállalók hatékony munkahelyi egészségvédelme,
illetve minimálisra csökkenjenek a munkahelyi kockázatok, a
veszélyeztetettség,
 kevesebb legyen a munkabaleset, ebből adódóan a cégek hatékonyabb
működést érjenek el,
 a veszélyek időben történő azonosításra kerüljenek és megelőzhetővé
váljanak,
 átfogó folyamatok segítsék a kockázatok mértékének csökkentését.
 a vállalkozások valóban megfeleljenek a jogszabályi a követelményeknek,
 a biztonsági intézkedések költségei optimalizáltakká váljanak,
 történjen meg a cégek vezetőségének felelősségtudat kinyilvánítása a
hatóságok, a piaci szereplők és a társadalom felé a munkahelyi
egészségvédelem területén,
 a vállalkozások időt és anyagi erőforrásokat takarítanak meg azáltal, hogy
jelentősen csökkentik a munkabalesetek bekövetkezéséből származó
károkat.
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A MEBIR, mint irányítási rendszer a gazdasági társaságok biztonsági
kötelezettségeit, feladatait foglalja rendszerbe a munkahelyi biztonság,egészségvédelem,- tűzvédelem
és a munkabiztonsági kockázatértékelés
tevékenységeinek és kötelezettségeinek területén. A MEBIR bevezetésének és
alkalmazásának felméréseink és tapasztalataink szerint Magyarországon két
nagy gátja van.
 Az egyik, hogy kicsi az ismertsége, kevesen ismerik pontosan, hogy
hogyan is működik.
 A másik, hogy a cégek vezetése nem szán anyagi forrást a rendszer
bevezetéséhez kapcsolódó igen költséges tanácsadók munkájára, akik
felkészítik a cégeket ezen irányítási rendszer bevezetésére, tanúsítására és
működtetésére.
Jelen SEGÉDLET és a kiadását követő országos konferencia-sorozat céljaink
szerint jelentős hatással lesz a gazdasági társaságokra, vállalkozásokra, melynek
várható eredménye a munkahelyi biztonság és egészségvédelem növekedésében
testesül meg.
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I. fejezet Fogalom meghatározások
Munkavédelem:
Szervezett munkavégzés követelménye. Szabályozás, törvénykezés,
szervezési, intézményi előírások. Fentiek megvalósítása a munkahelyi
gyakorlatba.
Munkabiztonság:
Munkabiztonság célja a balesetek megelőzése, balesetek vizsgálata,
intézkedések. Feladata a veszélyforrások feltárása, lehetséges
kiküszöbölése, ellene való felkészülés.
Munkaegészségügy:
Munkaegészségügy célja a
munkakörnyezetből származó
egészségkárosító veszélyek és kockázatok előrelátása, felismerése,
értékelése és kezelése (munka-higiéne)munkakörnyezeti kóroki
tényezők okozta és a munkavégzésből származó megterhelések,
illetőleg igénybevétel vizsgálata és befolyásolása, munkavállaló
egészségi alkalmasságának megállapítása, ellenőrzése (foglalkozásegészségügy)
Munkáltató:
a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató.
Munkáltatónak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében
átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt
munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati
oktatást folytatót, valamint a mást nem foglalkoztató, a munkáját
kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni
céget alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére
vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés] tekintetében. A
társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője.
Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén
munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges
irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli,
ennek hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.
Munkavállaló:
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a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy. A
munkavállaló a munkaviszony másik alanya, aki a munkaszerződés
alapján a munkavégzésre kötelezett.
Baleset:
az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült
akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt
következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki)
egészségkárosodást, illetőleg halált okoz
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.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a
munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó
közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett
üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a
munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során
éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező
balesetnek (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.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati
tevékenység során bármely munkáltatónál következett be.
Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek
bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi
szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó
károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelő képesség, illetve a reprodukciós
képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
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d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja
nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást,
illetőleg elmezavart okozott.
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) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a
munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszicho
szociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb
igénybevételének a következménye.
Szervezett munkavégzés:
a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy
munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében
történő munkavégzést -, a közszolgálati, a közalkalmazotti
jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi
alkalmazottak szolgálati jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati
viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű
jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében
a szakmai képzési követelmények teljesülése során, továbbá a
tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés
során,
a
büntetés-végrehajtási
jogviszonyban
(előzetes
letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján, a
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szerveinek tagjai
által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett
munka, valamint a munkáltató által szervezett (kezdeményezett,
irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
Biztonság:
A lehető legkisebb veszéllyel, és kockázattal járó állapot. Annak
tudata, érzése, hogy biztonságban vagyunk, egészségünk, testi
épségünk nincs veszélyben.
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Kockázat:
A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a
valószínűsége.
A veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás
valószínűségének és súlyosságának együttes hatása.
Elfogadható kockázat :
A veszély megvalósulásának, azaz a káros hatás bekövetkezésének a
valószínűsége, amely a munkavállalók (munkahelyen való tartózkodás
ideje alatt) egészségét és testi épségét tekintve még elviselhető, jogi
értelemben még megfelelő.
Kockázat értékelése:
A veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás
valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő
biztonsági intézkedések kiválasztása érdekében.
Létesítés
Az a folyamat, amelynek eredményeként új üzem, munkahely jön
létre, vagy a meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép
telepítése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő vagy
nem termelő célra használják.
Megelőzés:
a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói
tevékenység bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával
összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése.
Munkaeszköz:
minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a
munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben
használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
Munkahely:
minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt,
a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben
munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást nem
foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni
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vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét e
törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései
tekintetében.
Telephely:
a tevékenység (munkavégzés) gyakorlásának
- a munkáltató
székhelyétől különböző - helye, ideértve a munkáltató fióktelepét is.
Veszély:
Valaminek a belső tulajdonsága, vagy képessége, mely károsodás
okozásának lehetőségét hordozza magában. Egy lehetséges sérülés,
vagy egészségkárosodás forrása.
Veszélyes:
Az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia,
amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem
hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.
Veszélyes anyag:
minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai
hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen a
robbanó,
oxidáló,
gyúlékony,
sugárzó,
mérgező,
maró,
ingerlő,
szenzibilizáló,
fertőző,
rákkeltő,
mutagén,
teratogén,
utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a
magzat retardált fejlődését is),
- egyéb egészségkárosító anyag.
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Veszélyforrás:
a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden
olyan tényező, amely a munkát végző vagy a munkavégzés
hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.
Veszélyforrás lehet különösen:
- a fizikai veszélyforrás, ezen belül a
 munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök,
ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
 szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
 csúszós felületek,
 éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
 tárgyak hőmérséklete,
 a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított
elhelyezése,
 szintkülönbség,
 súlytalanság,
 a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja
és áramlása,
 zaj, rezgés, infra - és ultrahang,
 világítás,
 elektromágneses sugárzás vagy tér,
 részecskesugárzás,
 elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
 aeroszolok és porok a levegőben;
- a veszélyes anyag
- a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
makro organizmus (növény, állat);
- a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
Munkavédelmi üzembe helyezés:
az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető
meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely,
technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket
kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.
Munkavégzésre vonatkozó fogalmak:
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A munkavégzés lehetséges akadályai. A munkavégzés megtagadása.
Általános emberi és szakmai elvárások a munka végzésekor.
Munkavégzés állandó felügyelet mellett. Munkavégzés önállóan.
Csoportos munkavégzés szabályai. A munkavégzés
dokumentálása.
Munkavégzésre alkalmas állapot a munkavállaló azon fizikai és lelki
állapota, mely alkalmassá teszi a biztonságos munkavégzésre,- a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások betartására a
munkaidő teljes időtartama alatt.
Kollektív és egyéni védelem:
A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez
képest.
a) minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart
magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a
technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető
mértékűre csökkentse, továbbá
b) az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek
a feladata az aa) pont szerinti cél elérése. (A továbbiakban a) és b)
pontok együtt: védőeszköz.)
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB)
Feltételek és tényezők, amelyek hatással vannak a munkavállalók, az
időszakos munkavégzők, az alvállalkozó munkavállalóinak, látogatók
és minden más a munkahelyen jelenlévő személy egészségére és
biztonságára.
Audit:
Egy szisztematikus vizsgálat, annak meghatározására, hogy a
tevékenységek és az azokkal összefüggő eredmények, megfelelnek-e a
tervezett intézkedéseknek, illetve, hogy ezek az intézkedések
hatékonyan kerültek-e bevezetésre és alkalmasak-e a szervezet
politikájának és céljainak elérésére.
Nem megfelelőség:
Enyhe nem megfelelőség: a szabvány által előírt követelmény
általában teljesül, de egyes esetekben előfordulnak kisebb eltérések.
Az eltérések helyesbítése viszonylag egyszerűen megtörténhet.
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Súlyos audit nem megfelelőség: olyan alapvető hiányosságok,
amelyek a rendszer működését egyes elemeiben vagy egészében
kérdőjelezik meg. Lehet, hogy a tanúsító eljárás felfüggesztéséhez is
vezetnek.
Célok:
Szándék a MEB politika végrehajtásával kapcsolatban, amelyet a
szervezet tűz ki maga elé.
Megjegyzés: A célokat mennyiségileg kell kijelölni ott, ahol ez
alkalmazható.
Esemény :
Eset, mely balesethez vezetett, illetve potenciálisan balesethez
vezethetett volna. Megjegyzés: Az esemény az, ahol
egészségkárosodás, sérülés, kár vagy egyéb veszteség nem történik
„majdnem balesetnek” (kvázi) is nevezik. Az esemény kifejezés
magába foglalja a „majdnem baleseteket” is.
Eltérés:
Bármilyen eltérés a foglalkoztatást érintő szabványoktól,
gyakorlatokról, műveletektől, szabályoktól, a MEB irányítási
rendszerek előírásaitól stb. amely közvetlenül vagy közvetve
sérüléshez, egészségkárosodáshoz, vagy tulajdonban keletkezett
kárhoz, vagy a munkahelyben keletkezett kárhoz, vagy ezek
kombinációjához vezethet.
Érdekelt felek:
Mindazon személyek, csoportok, szervezetek, melyeket az adott célok
eléréséhez azonos érdekek fűznek.
Folyamatos fejlesztés:
A MEB irányítási rendszer javításának eljárása, hogy az általános
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági teljesítmény javuljon,
összhangban a szervezet MEB politikájával.
Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer
(MEBIR)
Az általános irányítási rendszer része, amely magába foglalja a
szervezet üzleti tevékenységével kapcsolatos MEB kockázatok
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kezelését. Ez magába foglalja a szervezeti felépítést, a tervezési
tevékenységet, a felelősséget, a kialakult gyakorlatot, az eljárásokat,
az erőforrásokat, a MEB politika megvalósítását, a felülvizsgálatát és
fenntartását.

II. fejezet: Bevezetés a MEBIR világába:

II.1. Irányítási rendszerek általában:
Fontosak azok az intézkedések, amelyeket annak érdekében kel
megtenni, hogy bizonyítsuk, hogy a rendszer valóban a kitűzött
céloknak megfelelően működik.
Ezt igényli a vezetőség, a vevő, a hatóság.
A szabályozási rendszer egyes lépéseit dokumentálni kell.
A dokumentált minőségszabályozási rendszert minőségbiztosítási
rendszernek nevezik.
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Sok esetben nem lehet minden legyártott egységet ellenőrizni.
 Prototípus vizsgálat (a legyártott termék megegyezik-e a
jóváhagyott prototípussal)
 Mintavételes ellenőrzés (reprezentatív minta)
Megengedett hibás darabszint
Vannak termékek, amelynél nem lehet belenyugodni abba, hogy
egyes példányok esetleg nem elégítik ki az előírt követelményeket
(repülés, űrhajózás, egészségügy, stb.)
Óriási darabszám
Nem a termék végellenőrzésén keresztül győződik meg a
megfelelőségről, hanem gyártásközi ellenőrzések sorozatán
keresztül biztosítja a hibák felfedését.
Felfedett hiba – Stop!
Hiba ok könnyen azonosítható. Csak abban a fázisban
keletkezhetett, amelyikben felfedték!
Belső szolgáltató és vevő!
II.2. MEBIR szerepe a biztonság és egészségvédelem területén:
A szervezetek nem légüres térben működnek. Azok az érdekelt felek,
amelyeknek jogos érdekük, hogy a szervezetnek legyen MEB
folyamatirányítási rendszere (MVSZ), a következő:
 Alkalmazottak, munkatársak, a szervezet,
 A vevők, a fogyasztók,
 Ügyfelek, szállítók, a közösség,
 A tulajdonosok, részvényesek,
 Az alvállalkozók, a biztosítók,
 Az államigazgatási szervek.

A jó egészségvédelmi és biztonsági eredménye azt jelenti, hogy
nincsenek, vagy rendkívül enyhék a balesetek, kárértékük az érdekelt
felek megítélése elhanyagolható. A szervezeteknek ugyanúgy kell a
MEB rendszerhez hozzáállnia, mint pl. a fő tevékenységhez. Ez teszi
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szükségessé, hogy módszeresen közelítse meg a veszélyek
felismerését, valamint a munkahelyi kockázatok kiértékelését és
kézben tartását.
II.3. Munkavédelmi követelmények hatékony megvalósítása a
MEBIR működtetésével:
A hatékony MEB irányítási rendszer jellemzője, hogy
elválaszthatatlan az ésszerű irányítási gyakorlatoktól. Ezek azok az
általános alapelveknek az alapjai, amelyek a jó folyamatirányításban
használatosak, és amelyeknek az a céljuk, hogy beépítsék a MEB
folyamatok irányítását az általános folyamatirányítási rendszerbe.
A MEB irányítási rendszer kialakításának megközelítése:
 Sikeres egészségvédelmi és biztonsági irányításán nyugszik
(önálló rendszer).
 Az ISO 9001, és/vagy az ISO 14001 szabvány szerinti
rendszerre(ekre) épül.
II.4. Történelmi visszatekintés:
 A mai értelemben vett munkavédelem, amely a
munkabiztonságot és a munkaegészségügyet is magában
foglalja, a modern gyáripar kialakulásával jelent meg. A
munkaeszközök rohamos fejlődése, a modern társadalmi célok
eléréséért vívott megmozdulások, valamint a dolgozók nagy
tömegét foglalkoztató gyáripar létrejöttével fogalmazódik meg
munkavédelem mint követelményrendszer és válik jogilag is
szankcionált intézményrendszerré.
 1832 első gyári törvények (kimondja, hogy 21 éven aluliak éjjel
nem foglalkoztathatók, 18 éven aluliak csak 12 órát
dolgozhatnak, stb.).
 Hasonló
törvények:
1815-ben
Svájcban,
1835-ben
Poroszországban, 1841-ben Franciaországban, majd a
századfordulón Ausztriában, Svédországban és Németországban.
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 1872, a VIII. törvény foglalkozik először munkavédelmi
kérdésekkel.
 1827, a XXI. Törvény előírja a nők és fiatalkorúak
alkalmazásának feltételeit, az orvosi alkalmassági vizsgálatok
feltételit és, hogy ki kell dolgozni az Általános Balesetelhárítási
Óvórendszabályokat (ÁBÓ)
 1939, ÁBÓ hatályba lép.

 1950, jelentős változást hoz a területen a 240/1950. (IX. 23.)
MT számú rendelet, amely szerint „A vállalatoknak, üzemeknek
hivataloknak a baleset-elhárításra vonatkozó szabályok
megtartása
céljából
történő
ellenőrzés,
valamint
a
balesetelhárítási propaganda szakszervezeti feladat. Ezt a
feladatot a szakszervezetek a Szakszervezetek Országos Tanácsa
irányítása alatt látják el.”
 1972, Alkotmányunk módosítása már alkotmányos joggá emeli
és az alapvető állami feladatok közé sorolja a munkavédelmet.
II.5. Munkavédelem állami irányítása:
Alkotmány: jog a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez
Alaptörvény: Minden munkavállalónak joga van az egészségét,
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkafeltételekhez.
- Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
- Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország
genetikailag módosított élő lényektől mentes mezőgazdasággal, az
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés
biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával,
valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő.
1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről meghatározza az
egészséges és biztonságos munkavégzés általános személyi, tárgyi és
szervezeti feltételeit.
Különös (speciális) törvényi szabályozás:
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közúti, vasúti, légi, vízi közlekedés, bányászat, atomenergia
felhasználása kémiai biztonság rendkívüli események fegyveres és
rendvédelmi szervek
II.6. Munkavédelem szabályozása:
Alapelvek:
- a tripartizmus elve,
- a megelőzés elve,
- a munkáltató felelősségének az elve,
- a munkáltató által értett nyelv használatának az elve,
- a védelem kiterjesztésének az elve,
- a munkavédelmi érdekvédelemhez való jog elve,
- az együttműködés elve,
- a felügyeleti /hatósági/ szervek elve,
- az adatvédelem elve,
- a munkabiztonsági szaktevékenység elve,
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MUNKAVÉDELEM:
szervezett munkavégzés követelményei, szabályozás, szervezési,
intézményi előírások és ezek megvalósítása a munkahelyi
gyakorlatban.
MUNKABIZTONSÁG:

MUNKAEGÉSZSÉGÜGY:

Műszaki megelőzés követelményei, Egészségügyi követelmények
Cél: munkabalesetek megelőzése,

Cél: foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek megelőzése.

Tárgy: a veszély és kockázatok,

Tárgy: az ártalom

Terület: tárgyi, személyi feltételek
megteremtése,

Terület: dolgozó és munkakörnyezete
- Foglalkozás-egészségügy
- Munkahigiénie

II.7. A munkavédelemre vonatkozó szabályok, követelmények:
 Munkavédelmi törvényben meghatározott szabályok és
követelmények,
 Külön jogszabályok a részletes szabályok,
 Az

illetékes

miniszter

rendeletével

hatályba

léptetett

szabályzatok;
 Nemzeti és Uniós Szabványok;
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 Munkavédelemre

vonatkozó

szabálynak

minősül

a

munkáltatónak a rendelkezése is (Munkavédelmi Szabályzat és
kapcsolódó utasítások).
 Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése,
használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz,
anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása,
mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása,
üzemeltetése

a

munkavédelemre

vonatkozó szabályokban

meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai
színvonal

mellett

elvárható

követelmények

megtartásával

történhet.
 Pénzbeli vagy egyéb megváltás nincs.
 Munkaeszköz- megfelelőségi tanúsítvány.
 Egyéni védőeszköz- minősítő bizonyítvány.

II.8. Miért,és mely társaságoknak érdemes MEBIR-t alkalmazni?
 Rendszerelvű

megközelítés

munkavédelmi

problémák

megoldásában
 Jogszabályi megfelelés elérésében segít
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 Költségcsökkentés,

balesetek

számának

és

súlyosságának

csökkentése
 Azon szervezeteknek, amelyek:
 munkavédelmi tevékenységüket kívánják szabályozni;
 integrált irányítási rendszer kialakítására törekszenek;
 vállalati

kiválóságra

törekedve

rendszerszemlélettel

kívánják a munkahelyi problémákat kezelni;
 a munkahelyi problémák megelőzésére, a meglévő gondok
megszűntetésére,

mérséklésére

és ezen

keresztül a

munkavédelmi teljesítmény javítására, tökéletesítésére
törekszenek.
 Azért mert tanúsítható a MEBIR szabvány.
 Az OHSAS 18001:2007 szabványsorozat készítésében a
legnevesebb tanúsító testületek vettek részt, akik természetesen
vállalkoznak a rendszer tanúsítására is. Az OHSAS 18001:2007
szabványsorozat a korábbi szabványok bevezetési tapasztalataira
épülő legújabb kiadvány.
 Illeszkedik az ISO 9001 (Minőségirányítási rendszerek) és az
ISO

14001

(Környezetközpontú

irányítási

rendszerek)

21

szabványokhoz, ami lehetőséget ad a három szakterület
(minőségirányítás, környezetvédelem, munkavédelem) hatékony
integrálására.
II.9. Miért érdemes a munkavédelmi
megvalósításához a MEBIR -t alkalmazni?

követelmények

1.- Rendszerelvű megközelítés a munkavédelmi problémák megoldásában,
2.- Segít a jogszabályi előírások, követelmények elérésében, illetőleg ezek betartásában,
3.- Hatása jelentős költségcsökkentéssel jár, továbbá csökken a
munkabalesetek, rendkívüli események és ezek súlyosságának
a száma,

II.10. MEBIR működésének szerepe a munkavédelem hatékony
megvalósításában.
- A munkavédelemi helyzet kezdeti és időszakos
átvizsgálása, /külső auditok, belső ellenőrzések/
- Folyamatos javítás, helyreigazítás nem megfelelőségek
pótlása-javítása,
- Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságpolitika kiépítése,
- Tervezés,
- A rendszer bevezetése, működtetése,
- Vezetőség átvizsgálása,
- Folyamatos ellenőrző és helyesbítő tevékenység.
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II.11. MEBIR és az MSZ 28001:2008 szabvány kapcsolata:
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer
bevezetéséhez és működtetéséhez az MSZ 28001 (OHSAS 18001)
szabványsorozat választása a legalkalmasabb, mert tanúsítható a
MEBIR szabvány.
Az BS OHSAS 18001: 2007 szabványsorozat készítésében a
legnevezetesebb tanúsító testületek vettek részt, akik természetesen
vállalkoznak a rendszer tanúsítására is.
Az OHSAS 18001:2007 szabványsorozat a korábbi
szabványok
bevezetési tapasztalataira épülő korszerű kiadvány.
II.12. MEBIR és más minőségirányítási rendszerek kapcsolata:
Az előző pontban foglaltaknak megfelelően értelemszerűen. A
MEBIR illeszkedik az ISO 9001 (Minőségirányítási rendszerek) és az
ISO 14001 (Környezetvédelmi irányítási rendszerek) szabványokhoz,
ami lehetőséget ad a három szakterület (gyártás-szolgáltatás
minőségirányítása, környezetvédelem, és munkavédelem) hatékony
integrálására.

III. fejezet Munkavédelem és MEBIR kapcsolata:
III.1. Munkavédelem fogalma, célja, feladata:
A munkavédelem fogalma:
(1)munkabiztonsági (műszaki megelőzés) és munkaegészségügyi
követelmények;
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(2) törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere (jogi
szabályozás) és
(3) mindezek végrehajtása.
A munkavédelem célja:
Az egészséges és biztonságos munkavégzés, személyi, tárgyi,
szervezeti feltételeinek szabályozása a szervezetten munkát
végzők, egészségének és munkavégző képességének megóvása, a
munkakörülmények humanizálása, a munkabalesetek és
foglalkozási balesetek megelőzése érdekében.
A munkavédelem feladatai:
 Meg kell határozni a követelményeket, a követelmények
kielégítésének ellenőrzését és az ellenőrzés módját. Ehhez jogi
és igazgatási szabályok kellenek,
 Meg kell valósítani a megelőzés helyi feladatait, ehhez pedig
műszaki és higiénés intézkedések és eszközök szükségesek,
 A munkavállalókkal meg kell ismertetni a munkavédelmi
szabályokat, és meg kell, győzni őket azok szükségességéről.
III.2. Munkavédelem kialakulása, jelentősége a kor gazdasági
folyamataiban:
 Emberi munkaerő védelme – ipari forradalomtól,
 Munkaidő,
gyermekmunka,
női
munka,
fiatalkorúak
munkavégzése – korlátozások,
 Kötelező orvosi vizsgálat,
 Orvosi ellátás, társadalombiztosítás,
 Munkáltató kötelezettségének meghatározása,
 Ellenőrzés, felügyelet intézményrendszerének kialakítása,
 Normatív szabályok a munkahelyek, munkaeszközök, veszélyes
anyagok, munkaidő, kiemelt csoportok védelme és a
munkavédelmi szervezet vonatkozásában,
 Jelentési rendszer kialakítása.
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III.3. Munkavédelem irányítása, szabályozása

Az állam munkavédelmi feladatai:
 egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
alapvető követelményeinek meghatározása – biztonsági
szabályzatok (jogalkotás),
 a munkavédelem országos programjának kialakítása,
 oktatásban
biztonságos
életvitel,
szakmai
oktatásban
munkavégzés szabályai,
 Munkavédelmi helyzet évenkénti áttekintése,
 hatósági tevékenység.
III.4. Munkavédelmi Törvény hatálya, alapelvei:
Munkavédelmi törvény:
 Biztonságos és egészséges munkafeltételekhez való jog,
 Biztonságos az a munkavégzés, amelynek fizikai vagy
pszichikai hatása nem okozhat balesetet,
 Egészséges az a munkavégzés, amely nem okoz foglalkozási
megbetegedést, nem növeli meg a foglalkozással összefüggő
megbetegedések gyakoriságát, nem károsítja a munkavállaló
utódját,
Munkavédelmi alapelvek:
 Alapvető követelményeket az állam határozza meg, programot
készít, megvalósulását felülvizsgálja,
 Munkáltató felel az egészséges és biztonságos munkavégzésért,
 Munkáltató szabadon határozza meg, hogyan valósítja meg a
munkavédelmet,
 Munkavállalónak joga van a tájékoztatáshoz,
 Állam ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását,
 Munkavédelem a veszélyeztetés hatókörében tartózkodó
személyekre is kiterjed,
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A munkahelyen érdekegyeztetési kötelezettség,
Együttműködési kötelezettség,
Személyi adatok védelme,
Speciális szakképesítés szükségessége.

III.5. Munkavédelmi szaktevékenységek:
 a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése ,
 az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése,
 közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz,
technológia soron kívüli ellenőrzésében,
 közreműködés mentési terv készítésében,
a
megelőzési
stratégia
munkabiztonsági
tartalmának
kidolgozása,
 közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében,
 az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása,
 a súlyos munkabalesetek kivizsgálása,
 a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek
minősített feladatok ellátásában részvétel, továbbá a
munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerint.
Munkavédelmi szakértői tevékenység:
 Jogszabályi előírás esetén munkabiztonsági szakértőt kell
igénybe venni.
Engedélyező:
 Magyar Mérnöki Kamara és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága.
Szakértő lehet, aki:
 büntetlen előéletű,
 nem áll a munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 a választott szakterületen felsőfokú végzettséggel és
 felsőfokú munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképzettséggel,
valamint
 legalább 5 éves munkabiztonsági gyakorlattal rendelkezik.
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III.6. Munkavédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok:
A munkavédelem általános szabályozása:
 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
 Végrehajtási rendeletek,
A munkavédelem különös (speciális) szabályozása:
Különösen indokolt eseten eltérő követelmények, eltérő eljárási
szabályok határozhatóak meg:
 Rendkívüli munkavégzési körülmények (pl. mentési, katasztrófa
elhárítási tevékenységek),
 a Magyar Honvédség, Katonai Nemzetbiztonsági szolgálatok,
HM vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok,
a
rendvédelmi szervek (rendőrség, hivatásos katasztrófavédelmi
szerv, büntetés-végrehajtási szervezet, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok),
 NAV Nemzeti Adó és Vámhivatal,
 Egyes veszélyes tevékenységek (Biztonsági Szabályzatok),
 Bányászat,
 Atomenergia (békés célú felhasználás), nem ionizáló sugárzás,
elektromos és mágneses erőterek,
 Nem dohányzók védelme,
 Kémiai biztonság,
A szabvány olyan dokumentum, amely:
 Általános és ismételten alkalmazható megoldásokat,
irányelveket, szabályokat tartalmaz tevékenységekre vagy azok
eredményére azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott
feltételek között a legkedvezőbb legyen,
 Elismert szervezet fogadta el,
 A fő érdekkörök önkéntes részvételével közmegegyezéssel
dolgozták ki,
 A tudomány, a technika és a gyakorlat kiforrott eredményein
alapul,
 Célja, hogy a legkedvezőbb módon szolgálja a közérdeket;
 A kidolgozásának valamennyi fázisában egészen a jóváhagyásig
nyilvánosan hozzáférhető.
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Szabványok alkalmazása:
 2002. évtől nem kötelező az alkalmazása,
- Teljesítés = irányelvnek megfelelő,
- Nem teljesítés = gyártó bizonyítási kötelezettsége,
 Mvt-ben a szabálystruktúra része a munkavédelmi tartalmú
nemzeti szabvány,
- eltérés esetén munkáltató bizonyítási kötelezettsége,
 Harmonizált európai szabványok (ún. új megközelítés)
irányelvekben általános jellegű szabályozás, részletek a
szabványban),
Belső szabályok:
 Mvt-ben ez is a szabálystruktúra része
 egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek helyi meghatározása,
 munkaviszonyból származó, munkabiztonságot érintő jogok és
kötelezettségek meghatározása, ezek gyakorlásának módja,
eljárásrend (Munkavédelmi Szabályzat /nem kötelező/, Kollektív
Szerződés, Munkaügyi Szabályzat, stb.),
 Szervezeti és Működési Szabályzat – szervezeti felépítés,
utasítási, ellenőrzési, felügyeleti rendszer, belső ellenőrzés,
hatáskörök stb.,
 kockázatértékelés, egyéni védőeszköz-juttatás rendje, oktatás,
technológiai, gépkezelési utasítások, mentési terv, alkalmassági
vizsgálatok rendje stb. (munkavédelmi szabályzat),
 Munkaköri leírás.
III.7. Általános munkavédelmi követelmények:
 Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése,
használatba vétele és üzemeltetése, továbbá munkaeszköz,
anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása,
tárolása, mozgatása, szállítása, felhasználása, forgalmazása,
importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos,
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technikai színvonal mellett elvárható követelmények
megtartásával történhet.
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli
vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
(Mvt.18§(2)bek.)
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
EKmegfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító
egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány). (Mvt.18§(3)bek.)
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
foglaltak szerint kell elvégezni. (Mvt.18§(4)bek.)
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az
egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, EKtípustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök
minőségét
biztosító
rendszer,
továbbá
a
gyártás
minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.
(Mvt.18§(5)bek.)
Amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe
helyezését hatósági engedélyhez köti, ez a hatósági engedély
egyenértékű a (3) bekezdés szerinti megfelelőségi
tanúsítvánnyal. (Mvt.18§(6)bek.)

III.8. Létesítés követelményei:





Építésügyi szabályok!
Létesítésben közreműködők együttműködési kötelezettsége
Ergonómiai szempontok figyelembe vétele
Testi fogyatékos személyek igényeinek figyelembe vétele
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A munkahely használatba vételének követelményei:
 Veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia
üzembe-helyezésének
írásos
elrendelése
–
előzetes
felülvizsgálati kötelezettség
 Egyéb: használatbavételi engedély, telepengedély, működési
(tevékenységi) engedély, bejelentési kötelezettség stb.
III.9.
Technológiákra, munkafolyamatokra,
vonatkozó munkavédelmi követelmények:

anyagokra

 Úgy kell megválasztani, hogy az egészséget és biztonságot ne
veszélyeztesse
 Különböző munkáltatók egy munkahelyen: összehangolási
kötelezettség
 Belső közlekedési rend, anyagmozgatás
 Veszélyforrások megismertetése a munkavállalókkal, egyéni
védőeszközök biztosítása, használatuk oktatása, ellenőrzése
 Veszélyjelzések elhelyezése
 Mentési tervkészítése, mentés gyakoroltatása
 Munkahigiénés vizsgálatok elvégzése
III.10. Munkahelyekre, munkaeszközökre vonatkozó általános
munkavédelmi követelmények:
Munkahely, létesítmény, technológia, munkaeszköz tervezése,
kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése, továbbá
munkaeszköz, anyag energia, egyéni védőeszközök előállítása,
gyártása,
tárolása,
mozgatása,
szállítása,
felhasználása,
forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre a
munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
biztonsági szabályzatokban meghatározott,- ezek hiányában a
tudományos,- technikai színvonal mellett elvárható követelmények
betartásával történhet.
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III.11. Egyéni védőeszközök, kollektív és egyéni védelem:
A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez
képest.
Egyéni védőeszköz minden olyan készülék, felszerelés, berendezés,
eszköz, amelynek az a rendeltetése, hogy egy személy viselje, vagy
használja az egészségét, valamint a biztonságát fenyegető egy vagy
több kockázat elleni védekezés céljából.
Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét írásban kell
rögzíteni, mely munkavédelmi szaktevékenységnek minősül. Ezen
tevékenység ellátása a szaktevékenységet ellátó személy, szervezet
feladata.
Az egyes munkakörökre előírt munkavédelmi egyéni védőeszközöket
a szükségletnek megfelelően az ügyvezető a munkahelyi vezető útján
biztosítja.
Az egyéni védőeszköz használatára kötelezett munkaköröket és az
adott munkakörhöz előírt védőeszközöket általában „Munkavédelmi
Szabályzat” melléklete tartalmazza. (megjegyzés: Munkavédelmi
Szabályzat készítését jogszabály nem írja elő),Az egyéni
védőeszközökről nyilvántartást kell vezetni.
A védőeszközök minősítő iratait, a biztosítást végzőnek kötelessége
megőrizni, és azt a selejtezést követően három évig megőrizni. Sérült,
hibás védőeszközt használni tilos.
III.12. Személyi feltételek a munkavédelemben:
A munkavégzésre alkalmas állapot meghatározása:
 Valamennyi munkavállaló köteles a számára kijelölt időben
munkahelyén, a biztonságos munkavégzésre alkalmasan,
kipihenten, józan állapotban, tisztán tartott öltözetben
megjelenni.
 Nem tekinthető munkára képes állapotban lévőnek a
munkavállaló akkor, ha
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- alkoholos, vagy egyéb narkotikumtól befolyásolt állapotban
van,
- a munka végzéséhez előírt és használatára bocsátott
védőruházattal, egyéni védőeszközzel nem rendelkezik,
- az egészségi állapota olyan, hogy az a munkaköréből adódó
feladatok elvégzésében gátolja.
 A munkahelyi vezető a munkavégzés alatt, munkaidőben
bármikor szondázhat /a szondáztatás szabályainak betartása
mellett/.
 Amennyiben a munkavállaló munkára képes állapotát
illetően kétség merül fel, munkahelyi vezetője a
munkavállalót nem állíthatja munkába.
Munkaköri alkalmasság:
 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve
személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről
 Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat:
- alkalmazás előtt mindenkinek kötelező,
munkakörülmények
megváltozása
esetén
egyes
munkavállalóknak,
- két hetet meghaladó külföldi munkavégzés esetén egyes
munkavállalóknak,
 Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálat:
- évente (fiatalkorú, idősödő, fokozott pszichés terhelésnek
kitett, korkedvezményre jogosító munkakörben dolgozó, külföldön
dolgozó, biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók
esetében)
- rendeletben meghatározott gyakorisággal (fizikai, kémiai
kóroki tényezők, fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben
dolgozók)
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 Soron kívüli alkalmassági vizsgálat:
- egészségi állapotban változás
- heveny foglalkozási megbetegedés, eszméletvesztés, fokozott
expozíció, ismétlődő munkabaleset,
- 30, illetve biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállalók
esetében 10 napot meghaladó keresőképtelenség
- munkavégzés hat hónapot meghaladó szünetelése
 Záró vizsgálat:
- 10 év rákkeltő anyaggal, 4 év ionizáló
sugárzás expozícóját
követően a tevékenység megszűnésekor
- idült foglalkozási megbetegedés veszélyével járó munkavégzés
megszűnésekor
- külföldről történő végleges hazatéréskor
 Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat
- Járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen
foglalkoztatott személyek esetében a tevékenység megkezdése
előtt, valamint 30 napot meghaladó szünetelése után.
Foglalkozás-egészségügy szerepe a foglalkoztatásban:
A foglalkozás-egészségügyi szolgálat biztosítása:
 Mvt. szerint a munkáltató köteles minden munkavállalója
számára biztosítani,
 Biztosítása történhet:
- munkáltató saját munkaviszonyban történő foglalkoztatás
keretében,
- egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződéssel keretében.
 Foglalkozás - egészségügyi szolgáltatás: egészségügyi
szolgáltatásnak minősül,
 Lehetőleg a munkavégzés helyén vagy annak közelében
 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet melléklete szerinti
létszámokhoz igazodó orvos-ápoló létszám
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 Díjfizetésre ajánlás a Korm. rendeletben meghatározott
besorolástól függően (A, B, C, D osztály)
 Bejelentési kötelezettség megszűnt!
(Ebben a Korm. rendeletben vannak viszont a munka higiénés
vizsgálatok!)
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásának feltételei:
 Működési engedély, melyet az ÁNTSZ kistérségi intézete ad ki
 Működési engedély feltételei:
- felelősségbiztosítás
- személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételek
- helyiségek szakmai és közegészségügyi megfelelősége
- közreműködő esetén szerződés
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szintjei:
 Alapszolgáltatás – ezt kell a munkáltatónak biztosítania,
 Foglalkozás-egészségügyi
központ
–
alap,
szolgáltatás+munkahigiéne/pszichológia/ergonómia/toxikológia/
munkabiztonság,
 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás,
 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi
Igazgatóság
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltató feladatai:
 munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése,
 foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek
bejelentése, kivizsgálása,
 a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító
hatásainak vizsgálata,
 egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást,
 a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatok elvégzése,
 a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget,
biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítás,
 a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatok,
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 a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző
gondozása,
 az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők
egészségi alkalmassági vizsgálata,
 a foglalkoztathatóság szakvéleményezése,
III.13 Munkavédelmi szakember foglalkoztatása
Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező
személy foglalkoztatásának feltételei (5/1993. (XII. 26.) MüM
rendelet)
I. Veszélyességi osztály:
(Szénbányászat, Kőolaj-, földgázkitermelés, Vegyi anyag, termék
gyártása, Építőipar, Gumi-, műanyag termék gyártása stb.)
II. Veszélyességi osztály:
(Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, Erdőgazdálkodás, Film-, video
gyártás, Rádió-televízió műsorszolgáltatás stb.)
III. Veszélyességi osztály:
[Oktatás (kivéve: Szakmai középfokú oktatás), Felsőoktatás, Nagy- és
kiskereskedelem, Vendéglátás]
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IV. fejezet Az MSZ 28001:2008 szabvány felépítése és
követelményrendszere:
1-Általános követelmények,
2-MEB politika,
3.-Tervezés:
 Veszélyek azonosítása, kockázatértékelés és a kockázatok
biztonságos kezelésének tervezése,
 Jogi és egyéb követelmények kezelése,
 Célok,
 MEB – irányítási program.

4.-MEBIR bevezetése és működtetése:
 Szervezeti felépítés és felelősségi körök,
 Képzés, tudatosság, felkészültség,
 Tanácsadás és kommunikáció,
 Dokumentációk,
 Dokumentumok és adatok kezelése,
 A működés szabályozása,
 Felkészültség és reagálás vészhelyzetre,
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5.-Ellenőrző és helyesbítő tevékenység:
 A működés eredményességének mérése és figyelemmel kisérése,
 Balesetek, események, nem megfelelősségek helyesbítő és
megelőző intézkedések,
 Feljegyzések, és a feljegyzések kezelése,
 Audit.

6.-Vezetőségi átvilágítás,
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IV.1. Általános követelmények:

A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági rendszer
(MEBIR) alapelvei és elemei:
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 1. Alapelv: Elkötelezettség és politika
 A szervezetnek meg kell határoznia munkavédelmi politikáját, és
biztosítania kell a MEBIR iránti elkötelezettséget.
 2. Alapelv: Tervezés
 A szervezetnek tervet kell készítenie munkavédelmi politikája
megvalósítására.
 3. Alapelv: Megvalósítás
 A hatékony megvalósításhoz a szervezetnek ki kell fejlesztenie a
munkavédelmi politikájának, céljainak és előirányzatainak
teljesítéséhez szükséges képességeket és a támogató
mechanizmusokat.
 4. Alapelv: Felmérés és kiértékelés
 A szervezetnek fel kell mérnie, meg kell figyelnie, és értékelnie
kell munkavédelmi teljesítményét.
 5. Alapelv: Felülvizsgálat és továbbfejlesztés
 A szervezetnek átfogó teljesítménye javítása céljából MEBIR
rendszerét felül kell vizsgálnia és folyamatosan tökéletesítenie
kell.
IV.2. MEB politika:

MEB politika
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 Lennie kell egy, a szervezet felső vezetése által jóváhagyott
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikának, amely
világosan meghatározza az általános egészségvédelmi és
biztonsági célokat és az egészségvédelemi és biztonsági
eredményesség fejlesztésére irányuló elkötelezettséget.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 a) megfelel a szervezet MEB kockázatai jellegének és
mértékének;
 b) tartalmazza a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettséget;
 c) elkötelezettséget tartalmaz legalább a mindenkori
alkalmazandó MEB - jogszabályok követelményeinek és a
szervezet által vállalt egyéb követelményeknek a teljesítésére;
 d) dokumentált, bevezetett és szinten tartott;
 e) közölve lett minden munkavállalóval, hogy azok tudatában
legyenek MEB - bel kapcsolatos kötelezettségeiknek;
 f) rendelkezésre áll minden érdekelt fél részére; és
 g) időközönként felülvizsgálatra kerül, hogy biztosítható legyen
érvényessége és a megfelelő volta a szervezet számára.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 a) megfelel a szervezet MEB kockázatai jellegének és
mértékének.
 A MEB veszélyek előzetes felmérése után kell a politikát
meghatározni a kapcsolódás érdekében.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 a) megfelel a szervezet MEB kockázatai jellegének és
mértékének.
 A MEB veszélyek előzetes felmérése után kell a politikát
meghatározni a kapcsolódás érdekében.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
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 c) elkötelezettséget tartalmaz legalább a mindenkori
alkalmazandó MEB - jogszabályok követelményeinek és a
szervezet által vállalt egyéb követelményeknek a teljesítésére.
 Világosan rögzítettnek kell lennie a politikában a MEB
kötelezettségek teljesítésére vonatkozó vállalásoknak, a jogi és
egyéb követelményeknek való megfelelésnek.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 d) dokumentált, bevezetett és szinten tartott
DOKUMENTÁLÁS:
 A politika állításai nem lehetnek félrevezetők;
 Ne tartalmazzon fennkölt kijelentéseket, amit nehéz igazolni;
 A politika tartalma tükröződjön a napi gyakorlatban.
BEVEZETÉS:
 A felső vezetésnek jóvá kell hagynia, az alkalmazottaknak meg
kell ismerniük a politikát.
FENNTARTÁS:
 Legyen felülvizsgálva. (vezetőségi átvizsgálás)
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 e) közölve lett minden munkavállalóval, hogy azok tudatában
legyenek MEB - bel kapcsolatos kötelezettségeiknek.
 Az alkalmazottaknak a szervezet minden szintjén tájékoztatást
kell kapniuk a politikáról, meg kell érteniük és alkalmazniuk kell
a gyakorlatban.
A politikának olyannak kell lennie, amely:
 f) rendelkezésre áll minden érdekelt fél részére.
 Nem kell aktívan terjeszteni, de hozzáférhetővé kell tenni (pl.
éves jelentés része kifüggesztés);
 A közzététel eszközét meg kell határozni. A politikának
olyannak kell lennie, amely:
 g) időközönként felülvizsgálatra kerül, hogy biztosítható legyen
érvényessége és a megfelelő volta a szervezet számára.
 Évente legalább egyszer vezetőségi átvizsgálás keretében.
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IV.3. Tervezés

Tervezés

(. ábra)

Veszély meghatározás, a kockázatértékelés és a kockázat kézben
tartásának tervezése
 A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania a
veszélyek folyamatos felismerésére, a kockázatok értékelésére,
és a szükséges kézbentartási intézkedések bevezetésére.
 Ezeknek magukban kell foglalniuk:
 a rutin és nem rutin tevékenységekre;
 a munkahelyhez hozzáférő minden személy tevékenységét
(beleértve az alvállalkozókat és a látogatókat is);
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a munkahelyen található berendezéseket és felszereléseket,
függetlenül attól, hogy a szervezet vagy valaki más bocsátotta ezeket
rendelkezésre.
 A szervezetnek biztosítania kell, hogy az értékelések
eredményeit és a kézben tartás intézkedéseinek hatásait
figyelembe vegyék a MEB - célok meghatározásakor.
 A szervezetnek dokumentálnia kell és naprakész állapotban kell
tartania az információt.
 A szervezetnek a veszély azonosítására és a kockázat
értékelésére olyan módszereket kell alkalmaznia, amelyek
 kellőképpen meghatározott alkalmazási területe, jellege
biztosítja, hogy inkább megelőzzék az eseményeket, és ne
csak reagáljanak azokra;
 gondoskodnak a kockázatok osztályozásáról és azoknak a
kiválasztásáról, amelyeket ki kell küszöbölni, vagy a célok
és MEB - irányítási programok szerinti intézkedésekkel
kézben kell tartani;
 összhangban vannak a működési tapasztalatokkal és a
kockázat kézben tartására alkalmazott intézkedésekkel;
 bementként szolgálnak a berendezésekkel kapcsolatos
követelmények meghatározásához, a képzési igények
megállapításához és/vagy a működés szabályozásának
kialakításához;
 megvalósítják a szükséges intézkedések felügyeleté, az
eredményesség biztosítása és a határidőre való bevezetés
érdekében.
A VMKÉ (veszély meghatározása, és kockázatértékelés)
módszertana:
 Az OHSAS 18001:2007 nem ír elő kötelezően alkalmazandó
módszertant.
 Az auditornak meg kell győződnie arról, hogy a szervezet által
alkalmazott módszer megfelelő és hatékony a szervezet
tevékenységeihez, műveleteihez, veszélyeihez és kockázataihoz.
 A felmérési folyamat pontossága és alapossága arányban kell,
hogy legyen a kockázat mértékével.
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Veszély, kockázat:
 Veszély:
Előidéző ok vagy helyzet, amely kárt okozhat sérülés,
egészségkárosodás, anyagi kár, a munkahelyi környezetben
bekövetkezett kár formájában, vagy ezek kombinációja.
 Kockázat:
Egy
meghatározott
veszélyes
esemény
előfordulási
valószínűségének
következményének
(következményeinek)
kombinációja.
Veszély meghatározás, kockázatértékelés
 Veszélyazonosítás (hazard identification):
 Folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély létezik és e
veszély jellemzőinek meghatározása.
 A kockázat értékelése (risk assessment):
 Átfogó folyamat a kockázat mértékének becslésére és annak
eldöntésére, hogy a kockázat elfogadható-e vagy sem.
A veszély meghatározás és kockázatértékelés (VMKÉ)
 A VMKÉ adja a MEBIR gerincét
 Erre s tevékenységre összpontosítunk a dokumentáció
átvizsgálás és a preaudit során
A VMKÉ technikái:
 Ötletbörze;
 Vizsgálat, ellenőrzés;
 Szakmai vélemények;
 Minden tevékenység és folyamat felülvizsgálata;
 Feladatelemzés és veszélyelemzés;
 Vegyi és segédanyag leltár áttekintése;
 Energiaforrások áttekintése;
 Törvényi szabályozások áttekintése
 Hasonló iparágban bekövetkezett káresemény tanulmányok
áttekintése;
 Szakmai szabályok és szabványok áttekintése;
 Incidensek felelevenítése;
 Kockázat mátrix
 HAZOP
 FMEA
 FTA
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Teljes és átfogó VMKÉ

A kockázat forrásai:








Termékek
Anyagok és tulajdonságaik
Munkafolyamatok
Berendezések és technológiák
Munkaerő
Munkahely és környezet, klimatikus viszonyok
Külső/ érdekelt felek (vevők, partnerek, szomszédok, látogatók)

Kockázatok szabályozása:
 A kockázatokat elfogadható kockázati szintre kell csökkenteni.
 Az auditornak vizsgálnia kell:
 Megfelelően kialakított-e a szabályozás;
 Összhangban van-e a politikával;
 Biztosítja-e a folyamatos fejlesztést.
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 A VMKÉ eredményének függvényében történik:
 célok meghatározása;
 A működés szabályozása;
 MEB politika kialakítása;
 Audit lefolytatása.
Veszély meghatározás, a kockázatértékelés és kockázatkezelés
tervezés
A kockázatkezelés folyamata:
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A VMKÉ eredménye
 A VMKÉ eredményének függvényében történik:





célok meghatározása;
A működés szabályozása;
MEB politika kialakítása;
Audit lefolytatása.

Veszélyes:
az a létesítmény, munkaeszköz, munkafolyamat, technológia,
amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő
védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.
Veszélyes anyag:
minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy
biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet, így különösen:
 robbanó,
 oxidáló,
 gyúlékony,
 sugárzó,
 mérgező,
 maró,
 ingerlő,
 szenzibilizáló,
 rákkeltő,
 mutagén,
 fertőző,
 teratogén,
 utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a
magzat retardált fejlődését is)
 egyéb egészségkárosító anyag.
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 Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben
jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát végző vagy a
munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy
ártalmat jelenthet.
 Veszélyforrás lehet különösen:
 a fizikai veszélyforrás;
 a veszélyes anyag;
 a biológiai veszélyforrás;
 a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.
Fizikai veszély:
 Fizikai veszélyforrás lehet:
 munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök,
ezek részei, illetve mozgásuk, termékek és anyagok mozgása,
 szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
 csúszós felületek,
 éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
 tárgyak hőmérséklete,
 a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított
elhelyezése,
 szintkülönbség,
 súlytalanság
 a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionozációja
és áramlása,
 zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
 világítás,
 elektromágneses sugárzás vagy tér,
 részecskesugárzás,
 elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
 aeroszolok és porok levegőben
Biológiai veszélyforrás:
 Biológiai veszélyforrás lehet:
 mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
 makro organizmus (növény, állat).
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Jogi és egyéb követelmények:
 A szervezetnek eljárást kell kialakítania és fenntartania a rá
vonatkozó jogszabályok és egyéb MEB - követelmények
megállapítására és az azokhoz való hozzáférésre.
 A szervezetnek ezt az információt folyamatosan naprakész
állapotban kell tartania. A munkavállalókat és más érdekelt
feleket a rájuk vonatkozó jogszabályokról és egyéb
követelményekről tájékoztatni kell.
Célok:
 A szervezetnek dokumentált munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsági célokat kell kialakítania és fenntartania a szervezeten
belül minden érintett tevékenységre és szintre.
 A célok meghatározása és átvizsgálása során a szervezetnek
figyelembe kell vennie a jogszabályi és egyéb előírásokat, a
MEB - veszélyeket, valamint az érdekelt felek véleményét. A
céloknak összhangban kell lenniük a szervezet MEB politikájával, beleértve a folyamatos fejlesztés iránti
elkötelezettséget.
 A célokat le kell bontani a szervezet különböző szintjei számára;
 (minden lényeges működési szintnek és egységnek legyenek
céljai);
 A célok a MEB politikával és a teljesítmény javítására tett
elkötelezettséggel összhangban legyenek;
 A kritikus kockázatokkal és a lényeges veszélyekkel legyenek
összefüggésbe, és ezekre irányuljanak;
 Elégséges támogatást kapjanak a vezetőség részéről.






A cél legyen SMART
Specific (konkrét)
Measurable (mérhető)
Achievable (elérhető)
Reasonable (ésszerű)
Time-scaled (időben tervezett
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Célok tartalma:





MEB teljesítmény javulása;
Technológia vagy létesítmény jobbítása;
Vezetés és rendszer javítási célok;
Ténymegállapításokkal
vagy
figyelemmel
kapcsolatos.

kíséréssel

MEB irányítási programok:
 A szervezetnek MEB – irányítási programokat kell kialakítania
és fenntartania céljai eléréséhez. Ennek magában kell foglalnia
 a) a meghatározott felelősségi köröket és hatásköröket a célok
eléréséhez a szervezet érintett funkcióiban és szintjein, valamint
 b) a célok elérésének módját és ütemtervét.
 A MEB irányítási programokat rendszeresen, tervezett
időközönként át kell vizsgálni. A szükségnek megfelelően ki kell
egészíteni, hogy követni lehessen a szervezet tevékenységeiben,
termékeiben, szolgáltatásaiban vagy működési körülményeiben
bekövetkezett változásokat.
 A programokat a következő alapokon kell készíteni:
 Időterv;
 Eszközök;
 Felelősségek
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IV.4. MEBIR bevezetése és működtetése:

Bevezetés és működtetés:

Szervezeti felépítés és felelősségi körök (MSZ 28001:2008. 4.4.1.)
 Meg kell határozni, dokumentálni kell és közzé kell tenni
azoknak a személyeknek a szerepét, felelősségi körét és
hatáskörét, akik irányítják, jóváhagyják és ellenőrzik azokat a
tevékenységeket, amelyek hatással vannak a szervezet
tevékenységeinek, berendezéseinek és folyamatainak MEB kockázataira, annak érdekében, hogy előmozdítsák a MEB irányítás működését.
 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság végső felelőssége a
felső vezetőségé. A szervezetnek ki kell jelölnie a felső
vezetőség egy tagját (pl. egy nagy szervezetnél az igazgatóság
vagy a végrehajtó bizottság tagját), aki különösen felelős azért,
hogy a MEBIR - t a szervezet minden működési helyén és
működési területén bevezessék, és az a követelményeknek
megfelelően működjön.
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 A vezetőségnek biztosítania kell a szükséges erőforrásokat a
MEBIR bevezetéséhez, kézben tartásához és fejlesztéséhez.
 A szervezet vezetőségének megbízottjának feladata és hatásköre
legyen, hogy:
 a)
biztosíthassa
a
MEBIR
követelmények
meghatározását, bevezetését, és fenntartását ezzel a
szabvánnyal összhangban;
 b) biztosíthassa a MEBIR működéséről készített jelentések
eljuttatását a felső vezetőséghez átvizsgálás céljából, és
azok alapul szolgáljanak a MEBIR továbbfejlesztéséhez.
 Minden személynek, aki irányítási feladatkört tölt be, tanúságot
kell tennie elkötelezettségéről a MEB folyamatos fejlesztése
iránt.
Felelősségek dokumentálása
 Organigram;
 Munkaköri leírás;
 Felelősségi mátrix.
Képzés, tudatosság, felkészültség
 A személyzetnek felkészültnek kell lennie azoknak a
feladatoknak a végrehajtására, amelyek saját munkahelyükön
befolyásolhatják a MEB-et. A felkészültséget a megfelelő
végzettség, képzés és/vagy tapasztalat alapján kell meghatározni.
 A szervezetnek olyan eljárásokat kell kialakítania és
fenntartania, amelyekkel elérheti, hogy munkavállalói a
megfelelő szinteken és beosztásokban tudatában legyenek:
 a MEB - politikának és - eljárásoknak, valamint a MEBIR
követelményeinek való megfelelőség fontosságának;
 tevékenységüknek a MEB - re gyakorolt tényleges és
lehetséges hatásaival, valamint a javuló egyéni
teljesítésnek a MEB - re gyakorolt kedvező hatásával;
 szerepüknek és felelősségüknek a MEB - politikának és eljárásoknak, valamint a MEBIR - követelményeknek való
megfelelőség elérésében, beleértve a vészhelyzeti
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felkészültséget,
és
a
reagálásra
vonatkozó
követelményeket;
 az előírt működési folyamatoktól való eltérés potenciális
követelményeinek.
 A képzési eljárásoknak figyelembe kell venniük a
különböző szintű és mértékű:
 felelősséget, képességet; és
 kockázatot
 Az OHSAS 18001:2007 javasolja, hogy:
 Legyen képzés a szervezet MEB programjának megértése és az
egyes munkatársak konkrét, ebben vállalt szerepével és
felelősségével kapcsolatban;
 Legyen rendszerezett terv a folyamatos és felmerülő képzések
kezelésére;
 Legyen képzés a helyi MEB programokról, veszélyekről,
kockázatokról és megelőző tevékenységekről;
Tanácskozás és kommunikáció I. (MSZ 28001:2008. 4.4.3.)
 A szervezetnek legyenek olyan eljárásai, amelyek biztosítják,
hogy a megfelelő MEB - információ eljusson a
munkavállalókhoz és egyéb érdekelt felekhez, valamint
beérkezzen a munkavállalóktól és az érdekelt felektől.
 A munkavállalók bevonását és a tanácskozások szervezését
dokumentálni kell, és az érdekelt feleket ezekről tájékoztatni
kell.
 A munkavállalók
 bevonásával kell a kockázat irányításának politikáját és
eljárásait kialakítani és átvizsgálni;
 véleményét ki kell kérni, ha olyan változás történik a
munkahelyen, amely befolyásolhatja a munkahelyi
egészségvédelmet és biztonságot;
 képviselőinek
részvételét
biztosítani
kell
az
egészségvédelmi és biztonsági kérdések tárgyalásában; és
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 tájékoztatása történjen meg arról, hogy a szervezet melyik
alkalmazottja az ő MEB - képviselőjük, és ki a vezetőség
kijelölt MEB - megbízottja.
Belső kommunikáció:
 A belső kommunikációnak biztosítania kell:
 MEB követelményeket, illetve az azokkal kapcsolatos
intézkedéseket és eredményeket hatékonyan terjesztik a
szervezetben;
 hogy a dokumentáció, képzések és feljegyzések lényegi részét
képezzék a kommunikációnak;
 egyéb eljárások meglétét, melyek szükségesek lehetnek a
kommunikáció eredményességéhez és a különböző működési
egységek sikeres együttműködéséhez.
Külső kommunikáció:
 A MEBIR - nek tartalmaznia kell egy módszert arra, hogy a
külső kommunikációt kezeli az alábbiak szerint:
 információ fogadása;
 dokumentálás;
 válaszadás.
Az érintett felekkel történő kommunikációnak tartalmaznia kell:
 üzemszerű helyzetek;
 nem-üzemszerű körülmények;
 vészhelyzetek.
Dokumentáció (MSZ 28001:2008. 4.4.4.)
 A szervezetnek megfelelő (papír vagy elektronikus)
adathordozón olyan információt kell kialakítania és fenntartania,
amely
 a) leírja az irányítási rendszer lényeges elemeit és ezek
kölcsönhatásait; és
 b) tájékoztat a rá vonatkozó dokumentációról.
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A dokumentumok és adatok kezelése (MSZ 28001:2008. 4.4.5.)
 A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania e
szabványban megkövetelt dokumentumok és adatok kezelésére
annak biztosításához, hogy
 a) az adtok kikereshetők legyenek;
 b) azokat rendszeres időközönként átvizsgálják, szükség szerint
felülvizsgálják, és megfelelőségüket az arra felhatalmazott
személy igazolja;
 c)tárgyra vonatkozó dokumentumok és adatok érvényes
változatai elérhetők legyenek minden olyan helyszínen, ahol a
MEB - rendszer eredményes működéséhez szükséges, lényeges
műveleteket végezzenek;
 d) az elavult dokumentumokat és adatokat azonnal eltávolítsák
minden kibocsátói és használati helyről, vagy egyéb módon
kizárják azok véletlen használatát; és
 e) a jogi vagy kutatási, vagy mindkét célra megőrzött irattári
dokumentumok és adatok megfelelően legyenek azonosítva.
A működés szabályozása I. (MSZ 28001:2008. 4.4.6.)
 A szervezetnek meg kell határoznia azokat a műveleteket és
tevékenységeket, amelyek összefüggésbe hozhatók az
azonosított
veszélyekkel,
és amelyekre
kézbentartási
intézkedésekre van szükség.
 A szervezetnek meg kell terveznie ezeket e tevékenységeket,
beleértve a karbantartást, annak biztosítására, hogy ezeket
meghatározott feltételek között hajtsák végre, a következők
szerint:
 a) olyan dokumentált folyamatok bevezetésével és
fenntartásával, amelyek lefedik azokat a helyzeteket, ahol a
hiányuk a MEB - politikától és - céloktól való eltéréshez
vezethet;
 b) működési kritériumok meghatározásával az egyes eljárásokra
nézve;
 c) dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával a
szervezet által beszerzett és/vagy alkalmazott javakból,
berendezésekből és szolgáltatásokból eredő, azonosított MEB 55

kockázatokra, továbbá a beszállítók és az alvállalkozók
tájékoztatásával ezekről az eljárásokról és követelményekről;
 d) dokumentált eljárások bevezetésével és fenntartásával a
munkahelyek, a folyamatok, a berendezések, a gépek, a
működtetési eljárások és a munkaszervezés tervezésére,
beleértve ezek hozzáigazítását az emberi képességekhez, annak
érdekében, hogy kiküszöböljék vagy csökkentsék a MEB kockázatokat ezek forrásainál.
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Felkészültség és reagálás vészhelyzetre:
 A szervezetnek terveket és eljárásokat kell készítenie és
fenntartania az események és a vészhelyzetek lehetőségeinek
azonosítására, és ezekre való reagálásra, valamint az ezekből
származó lehetséges egészségkárosodás és sérülés megelőzésére
és enyhítésére.
 A szervezetnek időszakonként át kell vizsgálnia vészhelyzeti
felkészültségét, valamint reagálási terveit és eljárásait,
különösen egy esemény vagy vészhelyzet előfordulása után.
 A szervezetnek időszakonként ki kell próbálnia az eljárásokat,
ahol ez lehetséges.
 Álljanak rendelkezésre:
 dokumentált vészhelyzeti tervek és eljárások,
 vészhelyzeti eszköz lista,
 vészhelyzeti berendezések.
 A vészhelyzeti eljárásnak kell tudnia reagálni minden lehetséges
eseménysorra;
 a szervezet időszakonként próbálja ki ezeket az eljárásokat;
 a gyakorlatok eredményeit értékeljék, és a szükségesnek ítélt
változásokat vezessék be;
 a vészhelyzeti és reagálási terveket vizsgálják felül
időszakonként,
különösen
incidensek,
vészhelyzetek
bekövetkezése, vagy az adott terület változása esetén.
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IV.5. Ellenőrző és helyesbítő tevékenység:
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység:

A működés eredményességének mérése és figyelemmel kísérése
(MSZ 28001:2008. 4.5.1.)
 A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania, és fenntartania a
MEB - működése eredményességének rendszeres figyelemmel
kísérésére és mérésére. Ezeknek az eljárásoknak biztosítaniuk
kell:
 a szervezet szükségleteinek megfelelő minőségű és
mennyiségű mérési módszereket;
 annak figyelemmel kísérését, hogy a szervezet milyen
mértékben valósítja meg a MEB - céljait;
 az eredményességre vonatkozó, megelőző célú méréseket
annak figyelemmel kísérésére, hogy a szervezet
eredményessége mennyiben felel
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 meg a MEB irányítási programjának, a működési
kritériumoknak és a vonatkozó jogszabályi és hatósági
követelményeknek;
 az eredményességre vonatkozó méréseket, annak
érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a baleseteket, az
egészségkárosodásokat, az eseményeket (beleértve a
majdnem baleseteket) és egyéb tényszerű adatokat a MEB
nem kielégítő működéséről;
 a figyelemmel kísérés és a mérések adatainak és
eredményeinek olyan részletességű feljegyzését, amely
elegendő ahhoz, hogy elősegítse a későbbi helyesbítő és
megelőző tevékenységek elemzését.
 Ha megfigyelőeszközök alkalmazása szükséges a működés
eredményességének méréséhez és figyelemmel kíséréséhez,
akkor a szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania
az ilyen eszközök kalibrálására és karbantartására. A kalibrálási
és a karbantartási tevékenységekről és eredményeikről készült
feljegyzéseket meg kell őrizni.
 Minőségi és mennyiségi,
 Megelőző (proaktív) és követő (reaktív),
 MEB célokra vonatkozó teljesítmény mérés
Proaktív teljesítmény mérés
 MEB programok betartása,
 Működési követelmények,
 Jogszabályi megfelelés vizsgálata.
Reaktív teljesítmény mérés
 Balesetek;
 Betegségek;
 Incidensek, kvázi balesetek;
 Egyéb eltérések.
Balesetek, események, nem megfelelőségek, helyesbítő és megelőző
intézkedések (MSZ 28001:2008. 4.5.2.)
 A szervezetnek eljárásokat kell kialakítania és fenntartania a
felelősségi körök és a hatáskörök meghatározására, a következő
feladatok elvégzéséről:
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 a) balesetek, események és nem megfelelőségek
kezeléséről és kivizsgálásáról;
 b) megfelelő intézkedések meghozataláról a balesetek,
események és nem megfelelőségek következményeinek
enyhítésére;
 c)
helyesbítő
és
megelőző
intézkedések
kezdeményezéséről és végrehajtásáról;
 d) a végrehajtott helyesbítő és megelőző intézkedések
eredményességének igazolásáról.
 Ezeknek az eljárásoknak meg kell követelniük, hogy minden
javasolt helyesbítő és megelőző intézkedést bevezetésük előtt
kockázatértékelési folyamattal átvizsgáljanak.
 A tényleges vagy lehetséges nem megfelelőségek okainak
kiküszöbölésére tett minden helyesbítő vagy megelőző
intézkedésnek összhangban kell lennie a probléma nagyságával,
és összemérhetőnek kell lennie a felmerült MEB - kockázattal.
 A szervezetnek be kell vezetnie és fel kell jegyeznie minden
olyan változást, amely a helyesbítő és a megelőző intézkedések
miatt kihat a dokumentált eljárásokra.
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Eltérés:
 Határozza meg a MEB eltéréseivel, helyesbítő, megelőző
tevékenységeivel foglalkozó munkatársak felelősségi körét és
jogosultságait;
 Követelje meg, hogy minden balesetet, eltérést jelentsenek;
 Szavatolja, hogy egy dolgozót sem ér hátrány a baleset, eltérés
jelentése miatt;
 Állapítson meg egyértelmű intézkedéssort;
 Vegye számba az anyagi jellegű kárt.
Azonnali intézkedés
 Az értesítési folyamat meghatározása;
 Kivizsgálás kiterjedtségének meghatározása
Feljegyzések
 Az eltérés részleteit rögzíteni kell.
Kivizsgálás:
 A kivizsgálandó események típusai;
 A kivizsgálás célja;
 Ki végezze a kivizsgálást és ehhez milyen jogköre, milyen
képesítése legyen;
 A történtek eredő oka;
 A szemtanúk, jelenlévők meghallgatása.
 Megelőzés: Egy eddig még be nem következett, de lehetséges
probléma
bekövetkezésének
megakadályozására
tett
intézkedés(ek). (pl. kármentők elhelyezése a veszélyes anyag
tároló edények alá; a vegyi anyag kezelés szabályozása, oktatás
stb.)
 Helyesbítés: Egy bekövetkezett probléma következményeinek
megszüntetésére tett intézkedés(ek) (pl. kiömlött vegyszer
felitatása, új utasítás készítése, oktatás, technológiai módosítás,
berendezés leállítása, átalakítása stb.)
Követő intézkedések
 Helyesbítő, megelőző tevékenység hathatósságának ellenőrzése
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Feljegyzések és a feljegyzések kezelése I. (MSZ 28001:2008. 4.5.3.)
 A szervezetnek eljárásokat kell létrehoznia és fenntartania a
MEB - feljegyzések, valamint az auditok és az átvizsgálások
eredményeinek azonosítására, kezelésére és selejtezésére.
 A MEB - feljegyzéseknek olvashatóknak, azonosíthatóknak és
visszakereshetőknek kell lenniük az érintett tevékenység
vonatkozásában. A MEB - feljegyzéseket olyan módon kell
tárolni és kezelni, hogy azonnal hozzáférhetőek legyenek és
ugyanakkor védettek legyenek az adatvesztéstől, a károsodástól
és a megsemmisüléstől. A feljegyzések megőrzési idejét meg
kell határozni és dokumentálni kell.
 A feljegyzéseket a szervezet és a rendszer igényeinek
megfelelően kell megőrizni, hogy bizonyítható legyen e
szabványnak való megfelelőség
A feljegyzéseknek le kell fednie:
 a rendszert;
 a szervezetet;
 igazolniuk kell a szabványnak való megfelelést.
Audit:
 A szervezetnek auditprogramot és eljárásokat kell létrehoznia és
fenntartania a MEBIR időközönként elvégzendő auditjára;
 a) annak meghatározásához, hogy a MEBIR
 1) megfelel-e a tervezett MEB - irányítás
intézkedéseinek,
beleértve
e
szabvány
követelményeit;
 2.) megfelelően lett-e bevezetve és fenntartva;
 3) eredményesen valósítja-e meg a szervezet
politikáját és céljait;
 b) az előző auditok eredményeinek átvizsgálásához;
 c) tájékoztatás nyújtásához az auditok eredményeiről a
vezetés számára.
 Az auditprogramnak, beleértve az ütemtervet, a szervezet
tevékenységeivel kapcsolatos kockázatértékelés és a korábbi
auditok eredményein kell alapulnia.
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 Az audit eljárásnak ki kell terjedniük az audit területeire; a
gyakoriságra, a módszerekre és a felkészültségre, valamint az
audit végrehajtásával és eredményeinek jelentésével kapcsolatos
felelősségekre és követelményekre is.
 Ahol lehetséges, az auditot olyan személyeknek kell végezniük,
akik függetlenek az auditálandó tevékenységért közvetlen felelős
személyektől.
IV.6. Vezetőség átvilágítása:
Vezetőségi átvizsgálás:

 Vezetőségi átvizsgálás:
A szervezet felső vezetőségének az általa meghatározott
időközönként, át kell vizsgálnia a MEBIR - t, hogy biztosítsa
annak
folyamatos
alkalmasságát,
megfelelőségét
és
eredményességét. A vezetőségi átvizsgálás folyamatának
biztosítania kell a szükséges összegyűjtést ahhoz, hogy a
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vezetőség végrehajthassa a kiértékelést. Az átvizsgálást
dokumentálni kell.
A vezetőségi átvizsgálásnak ki kell térnie a politikának, a
céloknak, és a MEBIR más elemeinek esetleg szükséges
változtatásaira, tekintetbe véve a MEBIR - auditok eredményeit,
a változó körülményeket és a folyamatos fejlesztés iránti
elkötelezettséget.
Témái
A jelenlegi MEB politika megfelelősége;
A MEB célok kitűzése és aktualizálása;
A jelenlegi veszély meghatározási és kockázatértékelési
folyamatok megfelelősége;
A jelenlegi kockázatok szintje és az azokat szabályozó
intézkedések eredményessége.

A MEBIR hatásai a szervezetre:
 A MEBIR működtetése az alábbi kedvező hatásokat
eredményezi:
 balesetek számának, súlyosságának csökkentése;
 segít megelőzni a foglalkozási betegségek kialakulását;
 egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés
feltételeinek kialakulása (kockázatcsökkentés);
 felelősségek egyértelmű meghatározása;
 növeli a munka hatékonyságát, eredményességét;
 javítja a cég külső és belső megítélését;
 segít a vállalati vagyon részét képező gépek, berendezések,
munkaeszközök megóvásában;
 a cég bátran vállalhatja a hatósági ellenőrzéseket és
elkerülheti azok szankcióit.
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V. fejezet
MELLÉKLETEK:
1.sz.melléklet:

Gazdasági társaságokra, vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb
jogszabályok jegyzéke,

2.sz.melléklet:

Gazdasági társaságokra, vállalkozásokra vonatkozó legfontosabb
szabványok jegyzéke, valamint „Módszertani útmutató” a
munkavédelmi szakterületet érintő szabvány-ismeretekről -és
követelményekről (NMH. 2012./58-01/Ú sz.)
3.sz.melléklet:

A MEBIR működtetésére vonatkozó követelmények listája.

4.sz.melléklet:

MEBIR Kézikönyv„minta”a dokumentum alaki és tartalmi követelményeire
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1. sz. melléklet
Törvények

1999. évi XLII. törvény

a Büntető Törvénykönyvről
a közúti közlekedésről
a Munka Törvénykönyvéről
a bányászatról
a munkavédelemről
a munkaügyi ellenőrzésről
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól

2000. évi XXV. törvény
2004. évi CXL. törvény
2007. évi LXXXVI. törvény
2008. évi XL. törvény

a kémiai biztonságról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
a villamos energiáról
a földgázellátásról

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi LXXIX. törvény

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és
„B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt
szövegének kihirdetéséről

1978. évi IV. törvény
1988. évi I. törvény
1992. évi XXII. törvény
1993. évi XLVIII. törvény
1993. évi XCIII. törvény
1996. évi LXXV. törvény
1997. évi LXXXIII. törvény

2011. évi LXXX. törvény
2012. évi II. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott,
1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel
egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

Kormányrendeletek
89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend.
217/1997. (XII. 1.) Korm. rend.
253/1997. (XII.20.) Korm. rend.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

215/2004. (VII. 13.) Korm. rend.
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rend.
343/2006. (XII. 23.) Korm. rend.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
a fegyverekről és lőszerekről
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

273/2007. (X. 19.) Korm. rend.

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

224/2008. (IX. 9.) Korm. rend,

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

358/2008. (XII. 31.) Korm. rend.

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés
szabályairól

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

a vásárokról és a piacokról

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az építőipari kivitelezési tevékenységről
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192/2009. (IX. 15.) Korm. rend
193/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.

az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről
az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben
támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.

az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

133/2010. (IV. 22.) Korm. rend.

az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának
eljárásrendjéről

167/2010. (V. 11.) Korm. rend.
288/2010. (XII. 21.) Korm. rend.
323/2010. (XII. 27.) Korm. rend.
23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet
219/2011. (X. 20.) Korm. rend.
273/2011. (XII. 20.) Korm. rend.

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási
feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

323/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek
feladat és hatásköréről

373/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

377/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes
kormányrendeletek módosításáról

Miniszteri rendeletek
20/1979. (IX.18.) KPM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás és
mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rend.

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
13/1992. (VI. 26.) NM rend

a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi
alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(Hatályos:
2012.
december
31-ig)
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
(Hatályos: 2013. január 1-től)

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

27/1995. (VII.25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet
2/1998. (I.16.) MüM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet
25/1998. (XII.27.) EüM rendelet
33/1998.(VI.24.) NM rendelet
2/1999. (II. 11.) IM rendelet

egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról
az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és
biztonsági követelményeiről
a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a
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foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél
50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet
65/1999. (XII.22.) EüM rendelet
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM
együttes rendelet
16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet
25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM
együttes rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről.
a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
a munkahelyek kémiai biztonságáról

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
5/2001. (I.16.) FVM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott
egészségkárosodások megelőzéséről
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes
tevékenységek korlátozásáról
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve
tevékenységek részletes szabályairól
a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről
a növényvédelmi tevékenységről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet
41/2000.
(XII.20.)
együttes rendelet

EüM-KöM

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

9/2001. (IV.5.) GM rendelet
30/2001. (X. 3.) EüM rendelet
40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról
a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
a kozmetikai termékek biztonságosságáról,
közegészségügyi ellenőrzéséről

gyártási,

forgalmazási

feltételeiről

és

108/2001. (XII. 23.) FVM–GM
együttes rendelet
3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes
rendelet
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM
együttes rendelet
14/2002. (II. 26.) KöViM-EüM
együttes rendelet
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM
együttes rendelet
26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3/2003. (III.11.)
együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi
követelményeiről
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és
nyilvántartásáról

FMM-ESzCsM

18/2003. (V. 7.) HM rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről
a polgári légi közlekedési szakszolgálati engedélyek egészségügyi feltételeiről és kiadásuk
rendjéről
a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
a hajós és tengerész szolgálati könyvről

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVMKvVM együttes rendelet
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet
14/2004. (IV.19.) FMM rendelet
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet
76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM
rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és
súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat
közzétételéről
a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális
szintjéről
a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról
az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének
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meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi
feltételeiről
a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és
munkabiztonsági követelményekről
a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági
követelményekről
az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
a hivatásos és szerződéses katonai szolgálatra, valamint a katonai oktatási intézményi
tanulmányokra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság elbírálásáról, továbbá az
egészségügyi szabadság, a szolgálatmentesség és a csökkentett napi szolgálati idő
engedélyezésének szabályairól
az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

az elektromágneses összeférhetőségről

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról
a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei
kiadásáról
a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes
rendelet
22/2005. (VI.24.) EüM rendelet
66/2005. (XII.22.) EüM rendelet
3/2006. (I.26.) EüM rendelet
7/2006. (III. 21.) HM rendelet

8/2008. (I. 23.) FVM rendelet
16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.
17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
18/2008. (XII. 3.) SZMM rend.
4/2009. (III. 17.) EüM rendelet
32/2009. (VI. 30.) KHEM rend.
32/2009. (XII. 23.) SZMM rend.
40/2009. (VIII. 31.) KHEM rend.
54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet
14/2010. (IV. 28.) SZMM rend.
17/2010. (XI. 25.) NFM rendelet
22/2010. (V. 7.) EüM rendelet
31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet
43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
19/2011. (V. 10.) NFM rendelet
29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
13/2011. (X. 20.) HM rendelet
31/2011. (X. 24.) KIM rendelet
38/2011. (X. 5.) NGM rendelet
42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és
bejelentésének részletes szabályairól
az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
az orvostechnikai eszközökről
a hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről
a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól
a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és
vizsgáztatásáról
a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására
jogosult személyek szakképesítési követelményeiről
az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
a közlekedési, az informatikai és a postaügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeinek kiadásáról
a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi
és biztonsági követelményekről
a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági
nyilvántartásáról
a növényvédelmi tevékenységről
a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a
képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségtanúsításáról
a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági
feltételeiről
a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek
bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
a területi számjelrendszerről
a gyermekjátékok biztonságáról
az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
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bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és
a bírságok felhasználásának rendjéről
77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet

a vízi közlekedési balesetek és a vízi közlekedési események vizsgálatának részletes
szabályairól

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai
vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

Biztonsági szabályzatok

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet
30/1995. (VII.25.) IKM rendelet
31/1995. (VII.25.) IKM rendelet
35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet
14/1998. (XI. 27.) GM rendelet
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról
(Mellékletek: Vasútüzem, Vasútépítés-fenntartás, Gépjárműjavítás, Hajózási munkák BSZ.)
az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rend.
4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM
együttes rendelet

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról
a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális
szintjéről
a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség
tanúsításáról
a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

15/1989. (X.8.) MÉM rendelet
17/1993. (VII. 1.) KHVM rend.

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet
16/2001. (III.3.) FVM rendelet
108/2001. (XII. 23.) FVM-GM
együttes rendelet
11/2003. (IX.12.) FMM rendelet
89/2003. (XII. 16.) GKM rend.

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és
súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat
közzétételéről

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

101/2004. (VII. 30.) GKM rend.

a Külszíni bányászati tevékenységek Bányabiztonsági Szabályzata kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági
Szabályzata közzétételéről

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és
szállításának Biztonsági Szabályzatáról

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
Gáz csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések létesítési és üzemeltetési műszakibiztonsági szabályzata
a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet
GOMBSZ-2008
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2. sz. melléklet.

Azonosító

Cím

MSZ 14399:1980

Technológiai, műveleti, kezelési
munkavédelmi követelményei

MSZ 17304:1983

Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei

MSZ 17305:1983

Munkavédelem.
követelményei

MSZ-06-02.0168:1978

Könnyűipari gépek. Szerkezeti elemek. Általános munkavédelmi
követelmények és vizsgálatok

MSZ-04-902:1983

Munkavédelem.
követelményei

MSZ-04-903:1983

Munkavédelem. Kőműves munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ-04-904:1983

Munkavédelem. Beton- és vasbeton munkák biztonságtechnikai
követelményei

MSZ-04-905:1983

Munkavédelem.
követelményei

MSZ-10-197:1982
MSZ-10-272:1981

Vízügyi gépek, gépi berendezések, készülékek
minősítése
A folyószabályozás munkavédelmi követelményei

MSZ-10-274:1983
MSZ-10-278:1982

Települési szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének munkavédelmi
követelményei
A belvízvédekezés munkavédelmi követelményei

MSZ-10-280:1983

Szennyvíz- és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei

MSZ-10-281:1984

Gáztartalmú vizek termelésének és szolgáltatásának munkavédelmi
követelményei

MSZ-10-290:1981

Vízi nagylétesítmények
követelmények

MSZ-10-307-2:1982

Vízügyi létesítmények. Kútaknák, csáposkutak, vízbeszerző tárok és
galériák építésének és tisztításának munkavédelmi követelményei

MSZ-08-0131:1974
MSZ-04-965:1984

Mezőgazdasági, élelmiszeripari, fagazdasági erő- és munkagépek,
berendezések és kezelőhelyek munkavédelmi vizsgálata
Munkavédelem. Építőipari gépek telepítési követelményei

MSZ-09-57.0052:1985

Munkavédelem. A vegyipar általános biztonságtechnikai követelményei

MSZ-08-1868-2:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A
munkahelyi rezgés mérési módszerei

MSZ-08-1868-3:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A
kezelőelemekre ható erő mérési módszerei

Anyagmozgatási

és

munkák

Épületszerelési

Építőipari

bontási

építése,

karbantartási

általános

munkák

munkák

utasítások

biztonsági

biztonságtechnikai

biztonságtechnikai

üzemeltetése.

munkavédelmi

Munkavédelmi

71

MSZ-08-1868-4:1985
MSZ-10-273:1985

Munkavédelem. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok és gépek. A
munkahelyi zaj mérési módszerei
A vízellátás munkavédelmi követelményei

MSZ-10-284:1987

Nyomásfokozók létesítésének, üzemeltetésének és karbantartásának
munkavédelmi követelményei

MSZ-05-96.9119-1:1988

Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései.
Fogalom meghatározások

MSZ-05-96.9119-2:1988

Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései.
Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-05-96.9119-3:1988

Munkavédelem. Faipari üzemek por- és forgácselszívó berendezései.
Üzemeltetés és karbantartás

MSZ-10-283:1987

Víztárolók létesítésének, üzemeltetésének
munkavédelmi követelményei

MSZ-04-900:1989

Munkavédelem. Építőipari munkák általános biztonságtechnikai
követelményei

MSZ-04-901:1989

Munkavédelem. Építőipari földmunkák, dúcolások és alapozások
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-10-506:1990
MSZ-10-275:1990
MSZ 17066:1985

Klórhordók szállítása,
tárolása,
munkavédelmi követelmények
Fürdők munkavédelmi követelményei
Biztonsági szín- és alakjelek

MSZ 63-1:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Általános követelmények

MSZ 63-2:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Munkavédelmi minőségtanúsítás

MSZ 63-3:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Munkavédelmi minősítés

MSZ 63-4:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Üzembe-helyezés

MSZ 63-5:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Időszakos biztonsági felülvizsgálat

MSZ 63-6:1985
MSZ 20163:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések munkavédelmi vizsgálatának
tartalmi és alaki követelményei. Középjavítás, nagyjavítás, teljes
felújítás
Építési állványelemek munkavédelmi követelményei

MSZ EN 27243:1998

Meleg munkakörnyezetek. A dolgozóra ható hő-terhelés becslése a
WBGT-index (wet bulb globe temperature) alapján (ISO 7243:1989)

MSZ EN ISO 9886:2001

A hőigénybevétel értékelése fiziológiai mérésekkel (ISO 9886:1992)

és

karbantartásának

üzemeltetése.

Műszaki

és
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MSZ EN ISO 15011-4:2006

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere
(MEBIR). Útmutató az MSZ 28001:2003 bevezetéséhez (OHSAS
18002:2000)
Egészségvédelem és biztonság a hegesztés és rokon eljárások területén.
A por és gázok laboratóriumi mintavétele. 4. rész: Füstelemzési adatlap
(ISO 15011-4:2006)

MSZ 28001:2008

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere
(MEBIR). Követelmények (BS OHSAS 18001:2007)
Fémforgácsoló szerszámgépek
Általános előírások

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-1:1984

Fémforgácsoló szerszámgépek
Köszörű- és polírozógépek

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-2:1984

Fémforgácsoló szerszámgépek
Gyalu-, véső- és üregelő gépek

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-7:1984

Fémforgácsoló
Fogazó gépek

szerszámgépek

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-8:1984

Fémforgácsoló szerszámgépek
Agregát gépek és gépsorok

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-10:1984

Fémforgácsoló szerszámgépek
Daraboló gépek

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ 6072-11:1984
MSZ 16457-3:1985

Alakító gépek biztonságtechnikai követelményei. Sorjázó sajtó

MSZ 12779:1979

Traktorok és mezőgazdasági gépek általános biztonságtechnikai
követelményei

MSZ 73:1981

Termelő berendezések elhelyezésének biztonsági követelményei

MSZ 1616:1980

Munkavédelem. Termelő berendezések kezelőelemeinek általános
követelményei

MSZ 1617:1980

Munkavédelem. Termelő
általános követelményei

MSZ 17303:1983

Munkavédelem. Termelő berendezések kezelőfülkéinek általános
biztonsági követelményei

MSZ 17307:1984

Munkavédelem. Termelő berendezések üléseinek csoportosítása és
általános követelményei

MSZ-05-40.4302:1979

Vasúti járművek és trolibuszok villamos berendezéseinek biztonsági
követelményei

MSZ-05-91.0124:1983

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
követelményei. Síkszita

MSZ-05-91.0128:1984

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
követelményei. Dagasztó-, formázó-, gyúró- és tésztakészítő gépek

MSZ-05-33.0701:1984
MSZ-05-33.0707:1984

Nyersvasgyártás és melléktermék feldolgozás biztonságtechnikai
követelményei
Konverteres acélgyártás biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-90.0905:1982
MSZ-05-09.9202:1977

Huzalgyártó és sodróberendezések általános biztonságtechnikai és
ergonómiai követelményei
Örvényszivattyúk. Biztonságtechnikai követelmények

MSZ 28002:2003

berendezésekhez

gépek

tartozó

munkahelyek

biztonságtechnikai
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MSZ-05-09.9203:1977
MSZ-05-97.0501:1981

Örvényszivattyúk biztonságtechnikai minősítése. Vizsgálat, minősítés
Függő konvejorok biztonságtechnikai követelményei

MSZ 187:1980

Munkavédelem.
Faipari
termelő
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-09.0901:1977

Kábel- és drótkötélgyártó berendezések.
Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-05-09.0902:1977

Huzalgyártó berendezések. Huzalgyártó gépsorok. Biztonságtechnikai
követelmények

MSZ-05-37.0013:1981

Munkavédelem. Kovácsüzemi gépek. Általános biztonságtechnikai
követelmények

MSZ-06-02.0200:1978

Könnyűipari gépek. Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények.
Tematika

MSZ-06-02.0201:1978

Könnyűipari gépek. Kard- és körkéses szabászgép. Biztonságtechnikai
és ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0202:1978

Könnyűipari gépek. Szalagkéses szabászgép. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0205:1978

Könnyűipari
gépek.
Konfekcióipari
előkészítő
Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0206:1980

Könnyűipari gépek. Ragasztóprések. Biztonságtechnikai és ergonómiai
követelmények

MSZ-06-02.0299-1:1980

Könnyűipari gépek. Papír- és nyomdaipari egyenesvágó (síkvágó)
gépek. Biztonságtechnikai és ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0304:1980

Könnyűipari gépek. Nyomdaipari nyomó gépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0342:1980

Könnyűipari gépek. Bőripari forgóhengeres gépek. Biztonságtechnikai
és ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0343:1981

Könnyűipari gépek. Bőripari
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0344:1980

Könnyűipari gépek. Bőripari szárítógépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0345:1980

Könnyűipari gépek. Bőripari puhítógépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0346:1981

Könnyűipari gépek. Bőripari forgókeverőgépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0347:1981

Könnyűipari gépek. Rostműbőr gyártó gépek. Biztonságtechnikai és
ergonómiai követelmények

MSZ-06-02.0348:1980

Könnyűipari gépek. Bőrszállító műhelykocsik. Biztonságtechnikai
követelmények

MSZ-08-1862-2:1983

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
követelményei. Füllesztő gépek és berendezések

MSZ-08-1862-3:1983

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
követelményei. Fermentáló és erjesztő gépek és berendezések

berendezések

festőgépek.

általános

Sodróberendezések.

gépek.

Biztonságtechnikai és

biztonságtechnikai
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MSZ-08-1862-6:1983

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
követelményei. Cukoripari diffúzió gépei, berendezései

MSZ-08-1862-8:1983

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
követelményei. Granuláló gépek és berendezések

MSZ-08-1865:1982

Élelmiszeripari
bepárlók,
Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-08-1872:1982

Mezőgazdasági és élelmezésipari osztályozó és válogató szalagok.
Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-08-1873:1982

Élelmiszeripari
követelmények

MSZ-08-1874:1982

Hőkezelés elvén működő élelmiszeripari
Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-05-91.0131:1984

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
követelményei. Villamos kábító berendezések

MSZ-09-30.0050-2:1985

Munkavédelem. Gumiipari termelő berendezések biztonságtechnikai
követelményei

MSZ-09-96.0721:1985

Gőz- és forróvíz-kazánok. A gáztüzelő berendezések biztonságtechnikai
követelményei

MSZ-09-96.0722:1985

Gőzés
forróvíz-kazánok.
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-09-96.0723:1985

Gőzés
forróvíz-kazánok.
A
biztonságtechnikai követelményei

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
követelményei. Fajtázó-, osztályozó gépek

biztonságtechnikai

MSZ-05-91.0129:1985

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
követelményei. Zúzó-, aprító- és daraboló gépek

biztonságtechnikai

MSZ-05-91.0130:1985
MSZ-05-36.0001-1:1986

Munkavédelem.
követelmények

MSZ-09-96.0731:1985

Gőz- és forróvíz-kazánok felállítása és üzemeltetése. Biztonságtechnikai
követelmények

MSZ-05-91.0141:1986

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
követelményei. Csomagológépek

MSZ-05-96.9118:1986

Furnér és rétegelt
követelményei

MSZ-05-90.0906:1986

Huzalgyártó
és
sodróberendezések
biztonságtechnikai követelményei

palacktöltő

Öntödei

és

desztillálók,

záró

gépek.

Az

kristályosítók.

Biztonságtechnikai

gépek,

berendezések.

biztonságtechnikai

olajtüzelő

berendezések

szénportüzelő

berendezések

berendezések.

lemez

biztonságtechnikai

Általános

gépek

gyártó

biztonsági

biztonságtechnikai

gépek

biztonságtechnikai

gépeinek

kiegészítő

Munkavédelem.
Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
MSZ-05-91.0128:1984/1M:1986 követelményei. Dagasztó-, formázó-, gyúró- és tésztakészítő gépek
MSZ-05-96.0822:1986

Munkavédelem.
követelményei

Faipari

MSZ-05-96.0829:1987
MSZ-05-96.0834:1987

Munkavédelem.
Asztalos
szalagfűrészgép
biztonságtechnikai
követelményei
Munkavédelem. Ipari varrógépek biztonsági követelményei

MSZ-04-963-2:1987

Munkavédelem.
követelmények

Építőipari

csiszológépek

gépek.

Kiegészítő

biztonságtechnikai

biztonságtechnikai
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MSZ-04-963-1:1987

Munkavédelem. Építőipari gépek. Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-09-96.0734:1988

Gőz- és forróvíz-kazánok. Üzemviteli biztonságtechnikai ellenőrzések

MSZ-09-96.0735:1988

Fűtött nyomástartó edények. Biztonságtechnikai követelmények

MSZ-08-0619:1988

Faipari
forgácsolószerszámok
használatának,
karbantartásának biztonságtechnikai előírásai

MSZ-06-02.0283:1988

Munkavédelem. Papíripari alapanyag előkészítő- és mechanikai feltáró
berendezések biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0308:1988

Munkavédelem. Papíripari cellulóz- és fél cellulóz anyagokat előállító
berendezések biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-20.0510-1:1989

Felület kikészítő berendezések biztonságtechnikai követelményei.
Felület előkészítő berendezések, helyiségek

MSZ-05-20.0510-3:1989

Felület kikészítő berendezések biztonságtechnikai követelményei. Tűzimártó és fémszóró berendezések, helyiségek

MSZ-05-20.0510-4:1989

Felület kikészítő berendezések biztonságtechnikai követelményei.
Galvanizáló berendezések és helyiségek

MSZ-05-96.0878:1989

Keretfűrészgépek
követelmények

MSZ-05-36.00011:1986/1M:1989

Munkavédelem.
követelmények

MSZ-06-02.0402:1989

Cipő- és bőrdíszműipari alkatrész előkészítő és megmunkáló gépek
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0405:1989

Cipő- és bőrdíszműipari varrógépek biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0401:1989

Cipő- és bőrdíszműipari
követelményei

MSZ-06-02.0404:1989

Cipő- és bőrdíszműipari
követelményei

MSZ-06-02.0284:1989

Munkavédelem. Papíripari- és
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0293:1989

Munkavédelem.
követelményei

MSZ-06-02.0289:1989
MSZ-09-10.0352:1989

Munkavédelem. Papír- és nyomdaipari flexográf
biztonságtechnikai követelményei
Elektrosztatikus szóró berendezések vizsgálati előírásai

MSZ-06-02.0211:1989

Munkavédelem.
Faipari
termelő
biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0221:1989

Munkavédelem. Kárpitosipari
Termelő berendezések biztonságtechnikai követelményei

MSZ-06-02.0222:1989

Munkavédelem.
Bútoripari
biztonságtechnikai követelményei

szerkezeteivel
Öntödei

szemben

berendezések.

kivágó

Nyomdaipari

támasztott

biztonsági

Általános

biztonsági

gépek

összeszerelő

kezelésének,

gépek

nyomdaipari

előkészítőgépek

biztonságtechnikai
biztonságtechnikai
feldolgozó

biztonságtechnikai
nyomógépek

berendezések

lakkszárító

gépek

egyedi

berendezések
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MSZ-06-02.0286:1989

Munkavédelem. Nyomdaipari feldolgozógépek. Biztonságtechnikai
követelmények
Munkavédelem.
követelményei

Papíripari

MSZ-06-02.0291:1989

Munkavédelem.
követelményei

Papíripari

MSZ-06-02.0296:1989

MSZ-06-02.0305:1989

Munkavédelem. Papír-, kartonbiztonságtechnikai követelményei

MSZ-09-57.0033:1990

Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben
munkák biztonságtechnikai követelményei

MSZ-08-1862-1:1990

Élelmiszeripari gépek biztonságtechnikai követelményei. Általános
követelmények

MSZ-08-1862-4:1990

Élelmiszeripari gépek biztonságtechnikai követelményei. Lényerés,
szűrés, ülepítés és létisztítás gépei
Élelmiszeripari
gépek
Terményszárítás gépei

biztonságtechnikai

követelményei.

MSZ-08-1862-5:1990

Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
Terménymosás, - áztatás és tisztítás gépei

követelményei.

MSZ-08-1862-10:1990
MSZ-05-91.0153:1990

Húsipari töltőgépek általános és biztonságtechnikai követelményei

MSZ-05-91.0154:1990

Húsipari hőkezelő berendezések biztonságtechnikai követelményei

MSZ-09-96.0501:1990

Acetiléntermelő
követelményei

MSZ-09-96.0502:1990

Acetiléntermelő berendezések biztonsági szerelvényeinek biztonsági
követelményei

MSZ-09-96.0503:1990

Acetiléntermelő berendezések alapvető technológiai berendezéseinek
biztonsági követelményei

MSZ-09-96.0504:1990

Acetiléntermelő berendezések acetilén csővezetékeinek biztonsági
követelményei

MSZ-05-10.0112:1991

Munkavédelem. Mezőgazdasági gépek hágcsójának, kezelőlétrájának,
kezelőlépcsőjének, kezelőállásának és korlátjának biztonságtechnikai
követelményei

MSZ-05-91.0158-1:1992

Húsipari gépek és berendezések biztonságtechnikai követelményei.
Általános követelmények

MSZ-05-91.0158-2:1992

Húsipari gépek és berendezések biztonságtechnikai követelményei.
Élelmezési célú vérgyűjtő berendezés

MSZ-05-91.0158-3:1992

Húsipari gépek és berendezések biztonságtechnikai követelményei.
Sertéstest-forrázó és - kopasztó berendezések

MSZ-09-96.0500:1991

Acetiléntermelő berendezések általános biztonsági követelményei

MSZ-09-22.0000-4:1991

Alumíniumipari munkavédelmi és biztonságtechnikai követelmények.
Alumínium öntészet

kiszerelő

berendezések

gépek

biztonságtechnikai

feldolgozógépek

biztonságtechnikai

és

papírlemezgyártó
beszállással

acetilénfejlesztőinek

gépek
végzett

biztonsági
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Élelmiszeripari
berendezések

gépek

biztonságtechnikai

MSZ-08-1862-7:1992

követelményei.

Élelmiszeripari
berendezések

gépek

biztonságtechnikai

MSZ-08-1862-9:1992
MSZ-08-1862-11:1992

Élelmiszeripari
gépek
biztonságtechnikai
Göngyölegtisztító gépek és berendezések

MSZ-08-1862-12:1992

Élelmiszeripari gépek biztonságtechnikai követelményei. Extruder
gépsor

MSZ-06-02.0403:1989

Cipőés
bőrdíszműipari
követelményei

MSZ 16457-2:1985

Alakító gépek biztonságtechnikai követelményei. Táblalemezollók

MSZ 16457-4:1985

Alakító gépek biztonságtechnikai követelményei. Ellenütő kalapács

MSZ 17308:1985

Munkavédelem. Termelő berendezések távolsági védőberendezéseinek
általános követelményei

MSZ 17311:1985

Munkavédelem.
Termelő
berendezések
vezérlőberendezéseinek általános követelményei

MSZ 16457-1:1985

Alakító gépek biztonságtechnikai követelményei. Általános előírások

MSZ 48:1985

Munkavédelem. A munkavédelmi minősítés biztonsági vizsgálati jele

MSZ EN 422:1998

Gumi- és műanyagipari gépek. Biztonságtechnika. Présfúvó gépek
üreges termékek gyártásához. Tervezési és gépszerkesztési
követelmények

MSZ EN 953:1999
MSZ EN 1070:2000

Gépek biztonsága. Védőburkolatok. A rögzített és a nyitható
védőburkolatok kialakításának és beépítésének általános követelményei
Gépek biztonsága. Fogalom meghatározások

MSZ EN 1837:2000

Gépek biztonsága. Gépek beépített világítása

követelményei.

futószalagok

Porító
Keverő

követelményei.

biztonságtechnikai

kétkezes

MSZ EN 1746:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 11. rész: Az
1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű vagy 1500 V-nál nagyobb
egyenfeszültségű és legfeljebb 36 kV-os nagyfeszültségű szerkezetek
követelményei (IEC 60204-11:2000)
Gépek biztonsága. Irányelvek a biztonsági szabványok zajjal
kapcsolatos fejezeteinek megfogalmazásához

MSZ EN 60204-1:2001

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész:
Általános előírások (IEC 60204-1:1997)

MSZ EN 60204-11:2001

MSZ EN 12786:2001

Gépi
berendezések
biztonsága.
Elektromosan
érzékelő
védőszerkezetek. 3. rész: A szórt visszaverődésre érzékeny, aktív
optoelektronikus védőeszközök (AOPDDR egyedi követelményei ) (IEC
61496-3:2001)
Gépek biztonsága. Irányelvek a biztonsági szabványok rezgésekre
vonatkozó fejezeteinek a megfogalmazására

MSZ EN 414:2002

Gépek biztonsága. A biztonsági szabványok tartalmi és alaki
követelményei

MSZ EN 61496-3:2001
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MSZ 20358:2002

Ipari és ipari jellegű búvármunkák munkavédelmi követelményei

MSZ EN ISO 14122-1:2002

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 1. rész:
Két szint közötti helyhez kötött feljáró kiválasztása (ISO 14122-1:2001)

MSZ EN ISO 14122-2:2002

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 2. rész:
Kezelőállások és kezelőhidak (ISO 14122-2:2001)

MSZ EN ISO 14122-3:2002

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 3. rész:
Lépcsők, lépcsőfokos létrák és védőkorlátok (ISO 14122-3:2001)

MSZ EN 61496-1:2004

Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 2. rész: A
nyomásra érzékeny peremek és nyomásra érzékeny rudak
kialakításának és vizsgálatának általános elvei
Az ember-gép kapcsolat, a megjelölés és az azonosítás alapvető és
biztonsági elvei. Jelzőkészülékek és működtető elemek kódolási elvei
(IEC 60073:2002)
Gépek
biztonsága.
Irányelvek
az
ergonómiai
szabványok
géptervezésben való alkalmazásához
Gépi
berendezések
biztonsága.
Elektromosan
érzékelő
védőszerkezetek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok (IEC
61496-1:2004, módosítva)

MSZ EN ISO 12100-1:2004

Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész:
Fogalom meghatározások, módszertan (ISO 12100-1:2003)

MSZ EN ISO 12100-2:2004

Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 2. rész:
Műszaki alapelvek (ISO 12100-2:2003)

MSZ EN 1760-2:2002

MSZ EN 60073:2003
MSZ EN 13861:2003

MSZ EN ISO 14122-4:2005
MSZ EN 61285:2005

MSZ EN 62061:2005
MSZ EN 614-1:2006

Gépek biztonsága. Gépi berendezések helyhez kötött feljárói. 4. rész:
Rögzített létrák (ISO 14122-4:2004)
Ipari folyamatirányítás. Az analizátor házak biztonsága (IEC
61285:2004)
Gépek biztonsága. A biztonsággal kapcsolatos villamos, elektronikus és
programozható elektronikus vezérlőrendszerek működési biztonsága
(IEC 62061:2005)
Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai alapelvei. 1. rész:
Szakkifejezések és általános alapelvek

MSZ EN ISO 11161:2007

Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. 1. rész:
Általános előírások (IEC 60204-1:2005, módosítva)
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége. 5. rész: A nagy
gyakorisággal ismétlődő tevékenységek kockázatfelmérése
Gépek biztonsága. Integrált gyártórendszerek. Alapkövetelmények
(ISO 11161:2007)

MSZ EN 1760-3:2008

Gépek biztonsága. Nyomásra érzékeny védőberendezések. 3. rész: A
nyomásra érzékeny ütközők, lemezek, huzalok és hasonló eszközök
kialakításának és vizsgálatának általános elvei

MSZ EN 60204-1:2006
MSZ EN 1005-5:2007

MSZ EN ISO 14121-1:2008
MSZ EN 60825-1:2008

Gépek biztonsága. Kockázatfelmérés. 1. rész: Elvek (ISO 14121-1:2007)
Lézergyártmányok
sugárbiztonsági
előírásai.
1.
rész:
Készülékosztályozás és követelmények (IEC 60825-1:2007)
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MSZ EN 349:1993+A1:2008
MSZ EN 574:1996+A1:2008

MSZ EN 626-1:1994+A1:2008

MSZ EN 626-2:1996+A1:2008
MSZ EN 1037:1995+A1:2008
MSZ EN 13478:2001+A1:2008

MSZ EN ISO 13849-1:2008
MSZ EN ISO 13849-2:2008
MSZ EN ISO 13850:2008
MSZ EN ISO 13857:2008
MSZ EN ISO 14159:2008

MSZ EN 61310-1:2008
MSZ EN 61310-2:2008

MSZ EN 61310-3:2008
MSZ
EN
3:2002+A1:2008

Gépek
biztonsága.
Legkisebb
távolságok
a
testrészek
összenyomódásának elkerüléséhez
Gépek biztonsága. Kétkezes kapcsolók. Működési szempontok.
Kialakítási elvek
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból
származó egészségkárosodási kockázatok csökkentése. 1. rész:
Alapelvek és a gép-gyártókra vonatkozó előírások
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból
származó egészségkárosodási kockázatok csökkentése. 2. rész: A
verifikálási eljárások kidolgozásának módszerei
Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése
Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem
Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő
szerkezeti részei. 1. rész: A kialakítás általános elvei (ISO 138491:2006)
Gépek biztonsága. Vezérlőrendszerek biztonsággal összefüggő
szerkezeti részei. 2. rész: Validálás (ISO 13849-2:2003)
Gépek biztonsága. Vészkikapcsolás. Tervezési alapelvek (ISO
13850:2006)
Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó
végtaggal való elérése ellen (ISO 13857:2008)
Gépek biztonsága. Gépek kialakításának higiéniai követelményei (ISO
14159:2002)
Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 1.
rész: A látható, hallható és tapintható jelek követelményei (IEC 613101:2007)
Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 2.
rész: A megjelölés követelményei (IEC 61310-2:2007)
Gépi berendezések biztonsága. Jelzés, megjelölés és működtetés. 3.
rész: A működtető elemek elhelyezésének és működésének
követelményei (IEC 61310-3:2007)

Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat
12198- értékelése és csökkentése. 3. rész: A sugárzás csökkentése mérsékléssel
vagy árnyékolással

12198- Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat
értékelése és csökkentése. 2. rész: A sugárzás kibocsátás mérési eljárása
Gépek biztonsága. A biztonsági berendezések elrendezése a testrészek
MSZ EN 999:1998+A1:2009
közelítési sebességének figyelembevételével
Gépek biztonsága. A védőburkolatokkal összekapcsolt reteszelő
MSZ EN 1088:1995+A2:2009
berendezések. A kialakítás és a kiválasztás elvei
Gépek biztonsága. Lézeres megmunkáló gépek. 1. rész: Általános
MSZ EN ISO 11553-1:2009
biztonsági követelmények (ISO 11553-1:2005)
Gépek biztonsága. Lézeres megmunkáló gépek. 2. rész: Kézi lézeres
MSZ EN ISO 11553-2:2009
megmunkáló készülékek biztonsági követelményei (ISO 11553-2:2007)
MSZ
EN
12198- Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat
1:2000+A1:2009
értékelése és csökkentése. 1. rész: Általános elvek
Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 1. rész: Az egésztesthozzáférési helyek méretei meghatározásának alapelvei gépi
MSZ EN 547-1:1996+A1:2009 munkahelyeken
Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 2. rész: A hozzáférési
MSZ EN 547-2:1996+A1:2009 nyílások méretezésének alapelvei
MSZ EN 547-3:1996+A1:2009 Gépek biztonsága. Az emberi test méretei. 3. rész: Testméretek
Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei. 2. rész: A gépek és a
MSZ EN 614-2:2000+A1:2009 munkafeladatok kialakítása közötti kölcsönhatások
Gépek biztonsága. Optikai veszélyjelzések. Általános követelmények,
MSZ EN 842:1996+A1:2009
kialakítás és vizsgálat
MSZ
EN
2:2002+A1:2008
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MSZ EN ISO 14738:2009

Gépek biztonsága. Akusztikai és optikai vészjelzések és információs
jelek rendszere
Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének
ergonómiai követelményei. 1. rész: Az ember, a kijelzők és a
kezelőelemek közötti kölcsönhatás általános elvei
Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének
ergonómiai követelményei. 2. rész: Kijelzők
Gépek biztonsága. A kijelzők és a kezelőelemek tervezésének
ergonómiai követelményei. 3. rész: Kezelőelemek
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 1. rész: Fogalom
meghatározások
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 2. rész: A gépek és a
géprészek kézi kiszolgálása
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 3. rész: A
gépkezeléshez ajánlott erőhatárok
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítménye. 4. rész: A géphez
viszonyított, munka közbeni testtartások és mozgások értékelése
Gépek biztonsága. A gépkezelési munkahelyek tervezésének
antropometriai követelményei (ISO 14738:2002, tartalmazza a Cor
1:2003 és a Cor 2:2005 helyesbítést)

MSZ EN 1501-1:2000

Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések.
Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű
hulladékgyűjtő járművek

MSZ EN 981:1996+A1:2009

MSZ EN 894-1:1997+A1:2009
MSZ EN 894-2:1997+A1:2009
MSZ EN 894-3:2000+A1:2009
MSZ EN 1005-1:2001+A1:2009
MSZ EN 1005-2:2003+A1:2009
MSZ EN 1005-3:2002+A1:2009
MSZ EN 1005-4:2005+A1:2009

MSZ EN 13657:2003
MSZ EN 13593:2003

MSZ EN 13656:2004

MSZ EN 840-1:2004

MSZ EN 840-2:2004

MSZ EN 840-3:2004

MSZ EN 840-4:2004
MSZ EN 840-5:2004

MSZ EN 1501-1:1998/A1:2004

MSZ EN 1501-2:2005

MSZ EN 12574-1:2006
MSZ EN 12574-2:2006

Hulladékok jellemzése. Királyvízzel oldható elemek feltárása az ezt
követő meghatározáshoz
Csomagolás. Papírzsákok a háztartási hulladék gyűjtésére. Típusok,
követelmények és vizsgálati módszerek
Hulladékok jellemzése. Hidrogén-fluorid (HF), salétromsav (HNO3) és
sósav (HCl) keverékével végzett mikrohullámú feltárás elemek ezt
követő meghatározásához
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: 2 kerekű, legfeljebb 400 l
térfogatú tartályok fésűs beürítő berendezésekhez. Méretek és
kialakítás
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l
térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású
és/vagy fésűs beürítő berendezésekhez. Méretek és kialakítás
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1300 l
térfogatú tartályok domború toló-fedéllel (fedelekkel), csapos
megfogású és/vagy fésűs beürítő berendezésekhez. Méretek és
kialakítás
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 4. rész: 4 kerekű, legfeljebb 1700 l
térfogatú tartályok lapos fedéllel (fedelekkel), csapos megfogású, széles
vagy BG- és/vagy széles fésűs beürítő berendezésekhez. Méretek és
kialakítás
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 5. rész: Kivitelezési követelmények és
vizsgálati módszerek
Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések.
Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű
hulladékgyűjtő járművek
Hulladékgyűjtő járművek és hozzájuk tartozó beürítő berendezések.
Általános és biztonsági követelmények. 2. rész: Oldalsó töltésű
hulladékgyűjtő járművek
Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Legfeljebb 10 000 liter
űrtartalmú tartályok lapos vagy domború fedéllel (fedelekkel),
emelőkaros, dupla emelőkaros vagy zsebes emelőszerkezetekhez.
Méretek és kivitelezés
Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Műszaki
követelmények és vizsgálati módszerek
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MSZ EN 840-6:2004+A1:2009
MSZ EN 15170:2009

Helyhez kötött hulladékgyűjtő tartályok. 3. rész: Biztonsági és
egészségügyi követelmények
Legfeljebb 1700 l térfogatú mobil hulladékgyűjtő tartályok tároló
szekrényei. Műszaki követelmények és vizsgálati módszerek
Hulladékok jellemzése. Halogén- és kéntartalom. Zárt rendszerben,
oxigénben való égetés és meghatározási módszerek
Hulladékok jellemzése. Hulladékok, iszapok és üledékek izzítási
veszteségének meghatározása
Téli útkarbantartó berendezés. Terminológia. A téli útkarbantartással
kapcsolatos szakkifejezések
Műanyag
zsákok
háztartási
hulladék
gyűjtésre.
Típusok,
követelmények és vizsgálati módszerek
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez
kötött hulladékgyűjtő tartályok. 1. rész: Általános követelmények
Legfeljebb 5000 l űrtartalmú, felül emelhető és alsó ürítésű, helyhez
kötött hulladékgyűjtő tartályok. 2. rész: Földbe süllyesztett vagy
részben földbe süllyesztett rendszerek kiegészítő követelményei
Mobil hulladékgyűjtő tartályok. 6. rész: Biztonsági és egészségvédelmi
követelmények
Iszapok jellemzése. A fűtőérték meghatározása

MSZ 18150-2:1984

Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és
legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása

MSZ 18151-1:1982

Immissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben
megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek

MSZ 18151-2:1983

Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és
legnagyobb A-hangnyomásszintek

MSZ 17312:1985

Munkavédelem. Az ultrahang megengedett szintjei és a mérések
általános követelményei

MSZ 22061-1:1987

Villamos kéziszerszámok zaj teljesítményszintjének meghatározása és
statisztikai értékelése. Általános vizsgálati előírások

MSZ 22061-2:1987

Villamos kéziszerszámok zajteljesítmény-szintjének meghatározása és
statisztikai értékelése. Kézi fúrógépek

MSZ 22061-3:1987

Villamos kéziszerszámok zaj teljesítményszintjének meghatározása és
statisztikai értékelése. Kézi szalag- és rezgőcsiszolók

MSZ EN 24869-1:1994

Akusztika. Hallásvédők. Szubjektív módszer a hangcsillapítás mérésére
(ISO 4869-1:1990)

MSZ ISO 1999:1995

Akusztika. A munkahelyi zajhatás meghatározása és a zaj által okozott
hallásromlás becslése

MSZ ISO 1996-1:1995

Akusztika. A környezeti zaj
Alapmennyiségek és alapeljárások

MSZ ISO 1996-2:1995

Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 2. rész: Adatgyűjtés
terület felhasználáshoz

MSZ ISO 1996-3:1995

Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 3. rész: Alkalmazás
minősítéshez

MSZ EN 26189:1998
MSZ 18150-1:1998

Akusztika.
Légvezetéses
tisztahang-küszöbaudiometria
hallásmegóvás céljából (megegyező az ISO 6189:1983-mal)
A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

MSZ EN 12574-3:2006
MSZ EN 15132:2007
MSZ EN 14582:2007
MSZ EN 15169:2007
MSZ EN 15144:2008
MSZ EN 13592:2003+A1:2008
MSZ EN 13071-1:2008

MSZ EN 13071-2:2008

leírása

és

mérése.

1.

rész:

a
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MSZ EN ISO 389-2:1999

Akusztika. Referencia – nulla szint audiométerek kalibrálásához. 2.
rész: Referencia egyenértékű küszöb hangnyomásszintek tiszta
hangokra és hallójárati fülhallgatókra (ISO 389-2:1994)

MSZ EN ISO 11690-1:1999

Akusztika. Gépekkel felszerelt, kis zajú munkahelyek kialakításának
irányelvei. 1. rész: Zajvédelmi stratégiák (ISO 11690-1:1996)

MSZ EN ISO 11690-2:1999

Akusztika. Gépekkel felszerelt, kis zajú munkahelyek kialakításának
irányelvei. 2. rész: Zajvédelmi intézkedések (ISO 11690-2:1996)

MSZ EN 60645-2:2000

Audiométerek. 2. rész: A beszédhang - audiometria készülékei (IEC
645-2:1993)

MSZ EN 60645-4:2000

Audiométerek. 4. rész: Készülékek kiterjesztett nagyfrekvenciás
audiometriához (IEC 645-4:1994)

MSZ EN ISO 389-3:2000

Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 3. rész:
Referencia-egyenértékű küszöberőszintek tiszta hangokra és
csontvezetéses gerjesztőkre (ISO 389-3:1994)

MSZ EN ISO 389-4:2000

MSZ EN ISO 389-1:2001

MSZ EN ISO 8253-1:2001

MSZ EN ISO 8253-2:2001
MSZ EN ISO 8253-3:2001

MSZ EN ISO 11690-3:2001
MSZ EN 60645-1:2002

MSZ EN ISO 389-8:2004
MSZ EN ISO 17624:2005

MSZ EN 60645-5:2005

MSZ EN ISO 389-7:2006

MSZ EN ISO 22868:2007
MSZ EN ISO 389-5:2007

Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 4. rész:
Referenciaszintek keskeny sávú elfedő zajhoz (ISO 389-4:1994)
Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 1. rész:
Referencia-egyenértékű küszöbhangnyomásszintek tiszta hangokra
fülre helyezett fülhallgatók esetén (ISO 389-1:1998)
Akusztika. Audiometriás vizsgálati módszerek. 1. rész: Alapvető
eljárások
légvezetéses
és
csontvezetéses
tisztahangküszöbaudiometriához (ISO 8253-1:1989)
Akusztika. Audiometriás vizsgálati módszerek. 2. rész: Hangtéraudiometria tiszta hanggal és keskeny sávú vizsgálati jelekkel (ISO
8253-2:1992)
Akusztika. Audiometriás vizsgálati módszerek. 3. rész: Beszédhangaudiometria (ISO 8253-3:1996)
Akusztika. Gépekkel felszerelt, kis zajú munkahelyek kialakításának
irányelvei. 3. rész: Hangterjedés és zajbecslés műhelyekben (ISO/TR
11690-3:1997)
Elektroakusztika. Audiológiai berendezések. 1. rész: Tisztahangaudiométerek (IEC 60645-1:2001)
Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 8. rész:
Referencia-egyenértékű küszöbhangnyomásszintek tiszta hangokra és
kagylós fülhallgatókra (ISO 389-8:2004)
Akusztika. Irányelvek irodák és munkahelyek zajcsökkentésére
akusztikai paravánokkal (ISO 17624:2004)
Elektroakusztika. Audiométerek. 5. rész: A fül akusztikai
impedanciájának/admittanciájának mérőkészülékei (IEC 606455:2004)
Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 7. rész:
Referencia-hallásküszöb szabad és diffúz hangtéri meghallgatási
körülmények között (ISO 389-7:2005)
Erdészeti gépek. Belső égésű motoros, hordozható, kézben tartott gépek
zajvizsgálati előírásai. Műszaki módszer (2. pontossági osztály) (ISO
22868:2005 helyesbített változat 2005. 06. 01.)
Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 5. rész:
Referencia-egyenértékű küszöbhangnyomásszintek tiszta hangokra a
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8?16 kHz frekvenciatartományban (ISO 389-5:2006)

MSZ EN 60645-3:2008

Akusztika. Referencia-nullaszint audiométerek kalibrálásához. 6. rész:
Referencia-hallásküszöb rövid idejű vizsgálójelekhez (ISO 389-6:2007)
Elektroakusztika. Audiométerek 3. rész: Rövid idejű vizsgálójelek (IEC
60645-3:2007)

MSZ 9901-1:1981

Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, -berendezések
tűzvédelmi előírásai. Olajlefejtés és olajkészlet-tárolás

MSZ 9901-2:1981

Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, -berendezések
tűzvédelmi előírásai. Olajtovábbító és olajmelegítő rendszerek

MSZ 9901-4:1982

Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, -berendezések
tűzvédelmi előírásai. Telepítési távolság

MSZ 9901-5:1982

Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgáló építmények, - berendezések
tűzvédelmi előírásai. Általános előírások, vizsgálatok

MSZ 9901-3:1981

Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgáló építmények, - berendezések
tűzvédelmi előírásai. Tüzelőberendezések

MSZ 9904:1984
MSZ 9905:1983

Éghető folyadékok tárolása és szállítása 300 literig
Robbanás gátló szekrény

MSZ 9941:1980

Tűzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vasúti tartálykocsi
tűzvédelmi és biztonsági előírásai

MSZ 9942:1983

Kamra tűzveszélyes folyadékok részére

MSZ 10064:1981

Tűzveszélyes folyadékot kimérő készülék

MSZ 15607:1982

Gázszállító vasúti tartálykocsi tűzvédelmi és biztonsági előírásai

MSZ 15664:1982

Acetiléntermelő berendezések felállításának tűzvédelmi előírásai

MSZ-07-2208:1979
MSZ-07-2207:1979

1435 mm nyomtávolságú négytengelyes tartálykocsi por alakú anyagok
szállítására. Fő méretek és műszaki követelmények
1520 mm nyomtávolságú négytengelyes tartálykocsi cseppfolyósított
gázok szállítására. Műszaki követelmények, jellemzők

MSZ-14-01006:1990

Tűzveszélyes folyadék bányabeli raktára

MSZ 9910:1988

Föld feletti, álló, hengeres, merevtetős acéltartály éghető folyadékok és
olvadékok tárolására

MSZ 9999:1988

Úszótetős acéltartály éghető folyadékok tárolására

MSZ 15633-1:1992

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Általános követelmények

MSZ 15633-4:1992

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Kiegészítő berendezések

MSZ EN ISO 389-6:2007
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MSZ 15633-3:1992

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Lefejtő- és töltőállomások

MSZ 15633-2:1992

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Tárolási módok és eszközök

MSZ 9910-2:1993

Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok
tárolására. Szerelvényezési, biztonságtechnikai és környezetvédelmi
előírások

MSZ 9935:1993

Veszélyes árukkal rakott közúti szállítóegységek átmeneti tárolásának
biztonsági követelményei

MSZ 9936:1993

Veszélyes áruk átmeneti-ideiglenes tárolására használatos raktárak
biztonsági követelményei

MSZ 9910-3:1998

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Lefejtő- és töltőállomások
Föld feletti, álló, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok
tárolására. Időszakos ellenőrző vizsgálat

MSZ K 1124:1999

Biológiai és vegyi szennyeződés mentesítésére alkalmazott kalciumhipoklorit műszaki követelményei

MSZ 15633-5:1999

Éghető folyadékok és olvadékok tároló- és kiszolgáló létesítményeinek,
- berendezéseinek tűzvédelmi előírásai. Telepítés

MSZ EN 12561-1:2001

Vasúttechnika. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító
tartálykocsik megjelölése

MSZ EN 13081:2001

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok
szerelvényei. A helyhez kötött tartály és a szállítótartály gázvezetékcsatlakozói

MSZ EN 13082:2001

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok
szerelvényei. Gázlefejtő szelep

MSZ EN 13083:2001

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok
szerelvényei. Fenékszerelvény alsó töltéshez és alsó leeresztéshez

MSZ EN 13315:2002

Veszélyes anyagok szállítótartálya. A tartályok kezelőszerelvényei.
Gravitációs leeresztő-csatlakozó

MSZ EN 12561-2:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 2. rész: Alsó lefejtő szerelvények
folyékony termékekhez, beleértve a pára-visszavezetést

MSZ EN 12561-3:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 3. rész: Alsó töltő- és lefejtő
szerelvények nyomás alatt cseppfolyósított gázokhoz

MSZ EN 12561-4:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 4. rész: Felső szerelvények
folyékony termékek felső lefejtéséhez és töltéséhez

MSZ EN 12561-5:2003
MSZ EN 12561-6:2003

Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 5. rész: Felső szerelvények
folyékony termékek alsó lefejtéséhez és felső töltéséhez
Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 6. rész: Búvó nyílások

MSZ 15633-3:1992/1M:1997
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MSZ EN 13308:2003

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Nyomás
kiegyenlítetlen lábszelep

MSZ EN 13314:2003

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Töltő
nyílásfedél

MSZ EN 13316:2003

Veszélyes anyagok szállítótartályai.
Nyomáskiegyenlített lábszelep

MSZ EN 13922:2003

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei.
Túltöltés gátló biztonsági rendszerek folyékony üzemanyagokhoz

MSZ EN ISO 16104:2003

Csomagolás. Veszélyes áruk
módszerek (ISO 16104:2003)

MSZ EN 12285-1:2003

Gyári kialakítású acéltartályok. 1. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és
dupla falú tartályok éghető és nem éghető, vízszennyező folyadékok
föld alatti tárolására

MSZ EN ISO 16467:2004

Csomagolás. Veszélyes áru szállítási csomagolása. Közepes méretű
konténerek (IBC-k) vizsgálati módszerei (ISO 16467:2003)

MSZ K 1122:2004

Figyelmeztető jelzések az atom-, biológiai és vegyi szennyezettségek és
veszélyek megjelölésére

MSZ EN ISO 16101:2005

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Műanyagok
összeférhetőségének vizsgálatai (ISO 16101:2004)

MSZ EN 14564:2005

Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fogalom meghatározások

MSZ EN 14595:2005

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok
szerelvényei. Túlnyomásos és depressziós szellőztetés

MSZ EN 14596:2005

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok
szerelvényei. Vész ürítő szelep

MSZ EN 12285-2:2005

Gyári kialakítású acéltartályok. 2. rész: Fekvő, hengeres, szimpla és
dupla falú tartályok éghető és nem éghető, vízszennyező folyadékok
föld feletti tárolására

MSZ EN ISO 16103:2005

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási
hasznosított műanyag (ISO 16103:2005)

MSZ EN ISO 16106:2006

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk
csomagolásai, közepes méretű szállítótartályok (IBC-k) és nagyméretű
csomagolások. Útmutató az ISO 9001 alkalmazásához (ISO
16106:2006)

MSZ EN 14432:2006

Veszélyes
anyagok
szállítótartályai.
Folyékony
vegyszerek
szállítótartályainak szerelvényei. Termékürítő és levegőbeömlő
szelepek

MSZ EN 14433:2006

Veszélyes
anyagok
szállítótartályai.
Folyékony
szállítótartályainak szerelvényei. Lábszelepek

MSZ EN 14512:2007

Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. Folyékony vegyszerek
szállítótartályainak szerelvényei. Csuklópántos búvónyílásfedél és
csőtorkolat lengő csapszeggel

A

szállítási

tartályok

kezelőelemei.

csomagolása.

Vizsgálati

csomagolása. Anyagában

vegyszerek
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MSZ EN 13317:2002+A1:2007

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Búvó
nyílás fedél

MSZ EN 15207:2007

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A veszélyes környezetben üzemelő
24 V-os névleges feszültségű szerelvények dugó/aljzat csatlakozása és a
tápellátás jellemzői

MSZ EN 12972:2007

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A fém szállítótartályok vizsgálata,
ellenőrzése és megjelölése

MSZ EN 14116:2007

Veszélyes anyagok szállítótartályai. Termékazonosító berendezés
digitális adaptere

MSZ EN 15208:2007

Veszélyes anyagok szállítótartályai. Zárt, osztott szállítórendszerek. A
munkavégzés elvei és adapter-előírások

MSZ EN 12798:2007

Szállítási minőségirányítási rendszer. Közúti, vasúti és belvízi szállítás.
A minőségirányítási rendszer EN ISO 9001-et kiegészítő követelményei
a veszélyes áruk szállítására, figyelembe véve a biztonságot

MSZ EN ISO 23667:2008

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Közepes méretű
merev műanyag és műanyag kompozit szállítótartályok (IBC-k).
Megfelelőségi vizsgálat (ISO 23667:2007)

MSZ EN 14025:2008

Veszélyes anyagok
Tervezés és gyártás

MSZ EN 13094:2009

Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fémtartályok legfeljebb 0,5 bar
üzemi nyomásra. Kialakítás és konstrukció

szállítótartályai.

Nyomástartó

fémtartályok.
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2012/58-01/Ú sz.
MUNKAVÉDELMI MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ
A HATÓSÁGI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSÉGGEL
BÍRÓ, MUNKAVÉDELMI SZAKTERÜLETET ÉRINTŐ SZABVÁNYISMERETEKRŐL ÉS KÖVETELMÉNYEKRŐL
[Egységes szerkezetbe foglalt szöveg]
Kötelező felülvizsgálat: hatálybalépést követő évtől minden év január 31-ig, jogszabályváltozást
követően 15 napon belül.

A hatósági gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró, munkavédelmi szakterületet érintő szabvány
ismeretekről és követelményekről című szabályozási dokumentum elkészítéséért és aktualizálásáért a
Munkavédelmi Főosztály vezetője, a szabályozási dokumentumban foglaltak működtetéséért a
Munkavédelmi és Munkaügyi főigazgató-helyettes a felelős.
A szabályozási dokumentum célja: A munkavédelem hatósági feladatok ellátása során a
szabványok alkalmazására vonatkozó legfontosabb előírások összefoglalása és a szabványok
alkalmazásához a hatósági gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró ismeretek átadása. Az
útmutatóban foglaltak segítik a szabványok rendszerének megismerését, a hivatkozások helyes
alkalmazását és a munkavédelmet érintő szabvány követelmények elérhetőségeinek megismerését
A szabályozási dokumentum alkalmazási területe:
A munkavédelmi hatósági gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró, a munkavédelmet érintő
szakmai kérdésekben egységes álláspont kialakítása.
Területi hatály:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei.
Meghatározások:
A szabályozási dokumentum alkalmazásában:
Igazgatóságon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi igazgatóságát és annak
szervezeti egységeit,
munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségen a fővárosi és a megyei kormányhivatalok munkavédelmi
és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, munkaügyi felügyelőségeit kell érteni.
Magyar Szabványügyi Testület: MSZT
Hivatkozások:
323/2011. (XII. 28.) Korm. Rendelet
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. Törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
A szabályozási dokumentum módosításainak időpontja:
Dátum „Első kiadás” szöveg, illetve a módosítás rövid leírása
2012. november Első kiadás
Készítette: Eőry Tiborné, Munkavédelmi Főosztály
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A Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és
hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a hatósági gyakorlat szempontjából jelentőséggel bíró,
munkavédelmi szakterületet érintő szabvány ismeretek és követelmények alkalmazása érdekében az
alábbi módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) adom ki:

1. Szabvány alkalmazásának célja:
A szabvány alkalmazásának céljával kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírások a következők:
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Szabványosítási
törvény) 1. §-a értelmében a nemzeti szabványosítás célja a következő:
„A nemzeti szabványosítással elő kell segíteni:
a) az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a
termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának javítását,
b) a nemzetgazdasági igények érvényesítését a nemzetközi és az európai szabványosítási
tevékenységben,
c) a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását,
d) a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetését,
e) az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot,
f) a megfelelőség tanúsítás követelményrendszerének kialakítását,
g) a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését.”
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2. § (3) bekezdése
értelmében „Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei
megvalósításának módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza
meg.”
Az Mvt. 11. §-a kimondja, hogy „Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a nemzeti
szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány
annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a
munkáltató köteles – vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás
munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel,
megoldással.”
Az Mvt. 12. §-a az előzőek szerinti előírásokat összehangolva úgy rendelkezik, hogy
„Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti
rendelkezése is.”
Az Mvt. 47. §-ának rendelkezése értelmében „A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a
munkahelyre, a technológiára, a munkaeszközre, az egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó
részletes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat (11. §) és szabvány tartalmazza.”
Az Mvt. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján „A biztonságos műszaki állapot megőrzése
érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2)
bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek
időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos
üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja.”

2. Szabvány fogalma:
A Szabványosítási törvény 4. § (1) bekezdése a szabvány fogalmát a következők szerint határozza
meg:
„4. § (1) A szabvány elismert szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott
olyan
műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan
általános és ismételten alkalmazható szabályokat, tájékoztatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek
alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.”

3. Szabvány jogi védelme:
A szabványok szerzői jogi védelem alatt állnak. A Magyar Szabványügyi Testület (a továbbiakban:
MSZT) Online Szabványkönyvtárában az olvasásra rendelkezésre bocsátott szabványok az MSZT
tulajdonát képezik, tehát a szolgáltatás igénybevételével a vonatkozó szabványokat az előfizető nem
megvásárolja, hanem olvasásra kölcsönzi az MSZT-től. A szabványok szövegének felhatalmazás
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nélkül másolása, sokszorosítása, illetve a szerzői jogok bármilyen módon való megsértése
jogszabálysértő magatartás, amelynek összes következményét a jogsértést elkövetőnek kell viselnie.
A szabvány jogi védelme miatt a szabvány szövege szó szerint nem idézhető a határozatban. A
szabványra történő megfelelő hivatkozás mellett azonban megengedett a szabványban meghatározott
követelmények tartalmának megjelenítése a felügyelő megfogalmazásában.

4. Szabvány önkéntes alkalmazása:
Annak érdekében, hogy a szabványosítás tekintetében az európai közösségi szabályozással való
összhang megvalósuljon, és a magyar szabványügyi szervezet (nevezetesen a Magyar Szabványügyi
Testület) a CEN (Európai Szabványügyi Szervezet) és CENELEC (Európai Elektrotechnikai
Szabványügyi Bizottság) európai szabványügyi szervezetekben elnyerje a teljes jogú tagságot, a
Kormány meghozta a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásának megszüntetéséről szóló
2283/2001. (X. 5.) Korm. határozatot. A határozatban foglalt feladatok végrehajtásaként a
Szabványosítási törvény 6. § (1) bekezdése – a 2002. január 1-jétől hatályos módosítása alapján –
kimondja, hogy „A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes.”
A Szabványosítási törvény 6. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a „Műszaki tartalmú jogszabály
hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott
jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.”

5. Szabványosítás és a szabványok rendszere
5.1. Szabványosítás
A szabványosítás olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad
fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a
legkedvezőbb legyen.
A szabványügyi szerv olyan szabványosító szerv, amelyet nemzeti, regionális vagy nemzetközi
szinten elismertek, és amelynek fő funkciója - alapszabályzatából adódóan - a közösség számára
hozzáférhető szabványok kidolgozása és jóváhagyása vagy elfogadása.
Szabványosító szerv a szabványosításban elismert tevékenységet végző szerv.
5.2. Szabványok rendszere
A szabványok eredetük, illetve alkalmazási körük alapján az alábbi csoportokba sorolhatók:
Nemzetközi szabványok (ISO, IEC)
Nemzetközi szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet (ISO:
Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, IEC: Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság) fogadott el, és
tett a közösség számára hozzáférhetővé.
Európai szabványok (EN, HD)
Európai szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet (CEN, CENELEC, ETSI) (ETSI: Európai
Távközlési Szabványügyi Intézet) fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetővé.
Az Európai Unió tagországaiban az egységes belső piac, az akadályok nélküli kereskedelem
érdekében a nemzeti szabványok alapja az európai szabvány, amelynek jele: EN.
Az európai szabványok lehetnek harmonizált és nem harmonizált szabványok.
A HD a CEN és CENELEC által kibocsátott harmonizációs dokumentum.
Regionális szabványok
Az európai regionális szabványosítás lényegében a korábbi két különálló politikai és gazdasági
szerveződésben, a KGST-ben, illetve az Európai Gazdasági Közösség és Közös Piac tagországaiban
jött létre, amelyek közül a KGST már megszűnt.
Nemzeti szabványok
A nemzeti szabvány olyan szabvány, amelyet a nemzeti szabványügyi szervezet alkotott meg, vagy
fogadott el, és tett a nyilvánosság számára hozzáférhetővé. A hazai nemzeti szabvány nemzeti jele:
MSZ (Magyar Szabvány). Más nemzetek nemzeti szabvány jelei eltérőek (például: a német nemzeti
szabvány jele: DIN, az angol nemzeti szabvány jele: BS)
Idegen forrású, honosított nemzeti szabványok
Az országok nemzeti szabványként átvehetik a nemzetközi vagy európai szabványokat.
Az idegen forrású nemzetközi szabványok hazai honosítása esetén a nemzetközi szabványok jelei elé
MSZ előtagot helyeznek el, amelyek MSZ ISO vagy MSZ IEC vagy MSZ ISO/IEC jelűek lesznek.
Az európai szabvány nemzeti szabványként az MSZ EN jelet kapja.
Olyan nemzetközi szabvány bevezetésekor, amelyet már európai szabványként is közzétettek, a
szabvány jele: MSZ EN ISO.
Ezek a szabványok az eredeti szabványok szöveghű fordításai, tehát szerkezetükben és műszaki
tartalmukban teljesen azonosak az eredetivel.
A többi szabvány esetében a hazai sajátosságoknak megfelelően eltérések lehetségesek, tehát a
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magyar nemzeti szabvány nem minden esetben tartalmazza az eredeti szabvány összes részét és
főfejezeteit (például az MSZ HD).
Az MSZ HD a CEN és CENELEC által kibocsátott harmonizációs dokumentumot bevezető
magyar nemzeti szabvány.
A HD „harmonizált dokumentumok” elvben teljesen azonosak az EN-ekkel, de a bevezetésüknél
megengedett a nemzeti sajátosságokat megjegyzésekkel és magyarázatokkal figyelembe venni.
Elviekben a HD-k esetében a szabványon belüli szerkesztést és számozást sem kötelező átvenni,
azonban a hazai gyakorlat ezt a könnyítést nem alkalmazza. Az MSZ 2364 sorozat szabványai
például a nemzetközi IEC 60364 szabvány és az európai módosításokkal kiegészített, a CENELEC
által kiadott HD 384 (harmonizációs dokumentum) alapján készültek.
A honosított idegen forrású szabványok egy része magyar fordításban jelenik meg, a másik része
eredeti angol nyelven.
Saját forrású nemzeti szabványok
A saját forrású – tiszta magyar nemzeti – szabványoknak nincsen nemzetközi, európai vagy
regionális hátterük Az országok nemzeti szabványként alkothatnak nemzetközi vagy európai
szabványokkal nem ellentétes tartalmú szabványokat.
A saját forrású magyar nemzeti szabványok nemzeti jele: MSZ
A saját forrású magyar nemzeti elő szabványok nemzeti jele: MSZ E
Korábbi magyar szabványok
MI (Műszaki irányelvek): a szakmai szabványosítás egyik dokumentált formája.
Például: MI-09-57.0030:1979 Biztonságtechnikai előírások festésnél. Acélszerkezetek festése.
Visszavont szabvány.
MSZ KGST: A KGST országok által kidolgozott és elfogadott szabvány hazai nemzeti
szabványa.
Például: MSZ KGST 1085:1978 Munkavédelem. Termelő berendezések általános biztonsági
követelményei. Visszavont szabvány.
Ágazati szabványok
1995. előtti időszakban számos szakmai vagy ágazati érdekeket képviselő, ún. ágazati szabványt
bocsátottak ki, amelyeket az MSZ kibocsátási nemzeti jelhez kötőjellel kapcsolt számmal jelöltek,
mint például: MSZ 09-00.0352:1988 Transzformátorok szigetelési állapotának üzemi ellenőrzése.
Ezek ágazati szabványosítási központokban készültek, és az illetékes miniszter adta ki (például
MSZ-04 jelzettel az építésügyi, MSZ-07 jelzettel a közlekedési, MSZ-13 jelzettel a
környezetvédelmi ágazati szabványokat). Az ágazati szabványok is országos érvényűek voltak,
és ezeket is kötelezően kellett alkalmazni. E szabványok fokozatos hatályon kívül helyezését
tervbe vették.
A nemzetközi és európai szabványok eredetét a következő ábra mutatja be.
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5.3. Szabványok bevezetésének módja a magyar szabványok rendszerébe
A szabványok bevezetésének módjáról a Szabványosítási törvény 5. § (2) bekezdése a következő
rendelkezést tartalmazza:
„5. § (2) A nemzetközi és az európai szabványokat szabványként közzétenni a Magyar
Köztársaságban csak nemzeti szabványként lehet.”
Az MSZT a nemzetközi és az európai szabványok bevezetését a következőképpen biztosítja:
Teljes fordítással, magyar nyelven: az MSZT által szöveghűen és teljes egészében magyar
nyelven, a közzétételük napjától magyar nemzeti szabványokká nyilvánított szabványok.
Jóváhagyó közleményes bevezetéssel: európai vagy nemzetközi szabvány angol nyelvű
változatának bevezetése.
Ezzel a módszerrel az európai szabványt lefordítás nélkül vezetik be nemzeti szabványként.
Ekkor mindig az angol nyelvű változatot kell magyar nemzeti szabványnak tekinteni.
A jóváhagyó közleményes szabványoknak két fajtája van:
Címoldalas bevezetéssel: magyar nyelvű címoldallal, angol nyelven bevezetett szabvány.
Jegyzékes jóváhagyó közleménnyel: a szabványhoz nem készül magyar nyelvű címoldal
sem, csak a bevezetett szabvány magyarra fordított címét teszik közzé a Szabványügyi
Közlönyben. Magyar nemzeti szabványokként ezeknek az európai szabványoknak az angol nyelvű
változatát kell alkalmazni.
Az európai vagy nemzetközi szabványok hazai bevezetésekor a jelzethez csatlakozó évszám nem az
eredeti EN, IEC, ISO szabványdokumentum bevezetésének évszáma, hanem a magyar
szabványokba való átvétel évszáma lesz.
Példák a szabványoknak a magyar szabványok rendszerébe történő bevezetésére:
Teljes fordítással, magyar nyelven
1. eset
MSZ EN 536:2000 Útépítő gépek. Aszfaltkeverő telepek. Biztonsági követelmények
A címoldalon található utalás:
„Az MSZ EN 536 2000. december 1-jén közzétett angol nyelvű változatának 2001. február 1-jén
megjelent magyar nyelvű változata.”
A szabvány érvényben lévő angol nyelvű változata: MSZ EN 536:2000 V
2. eset
MSZ EN 415- 5:2006+A1:2010 Csomagológépek biztonsága 5. rész Burkológépek
A címoldalon található utalás:
A példaként vett szabvány változásai a következők voltak (forrás: MSZT honlapja):
Jelzet Cím
MSZ EN 415-5:2006
Visszavonva!
Csomagológépek biztonsága. 5. rész: Burkológépek
MSZ EN 415-5:2006 V
Angol nyelvű!
Visszavonva!
Csomagológépek biztonsága. 5. rész: Burkológépek
MSZ EN 415-5:2006+A1:2010
Angol nyelvű!
Csomagológépek biztonsága. 5. rész: Burkológépek
Címoldalas bevezetéssel, angol nyelven
35.240.60
MSZ EN 415-6:2006+A1:2010
Csomagológépek biztonsága. 6. rész: Egységrakomány-burkoló gépek
– Az MSZ EN 415-6:2007 helyett – (idt EN 415-6:2006+A1:2009)
Megjegyzés: A 35.240.60 az un. ICS szám. Az ICS számokról a későbbiben szó lesz.
Jegyzékes jóváhagyó közleménnyel, angol nyelven
33.070.30
*MSZ EN 300 176-1:2010
Digitális, továbbfejlesztett, zsinór nélküli távközlés (DECT). Vizsgálati előírás.
1. rész: Rádió (idt EN 300 176-1:2009 V2.1.1)
A * jelöli azt, hogy a szabvány jegyzékes jóváhagyó közleménnyel angol nyelven lett közzétéve.
5.4. Honosított, illetve harmonizált szabványok
5.4.1. Honosított szabvány
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A szabvány honosítása az idegen forrású – nemzetközi vagy európai szabvány – bevezetését jelenti a
magyar szabványok körébe, amely így honosított nemzeti szabvány lesz. (Lásd 5.2. pont)
A honosított szabvány fogalmára kevés jogszabály tartalmaz meghatározást. (Lásd későbbiekben.)
5.4.2. Harmonizált szabványok
Az európai szabványokon belül meg kell különböztetni a harmonizált és a nem harmonizált
szabványokat.
A harmonizált szabványok különleges szabványok, amelyek kidolgozására az Európai Unió
Bizottsága ad megbízást az európai szabványosító szervezeteknek, vagy a hivatalos közlönyében
(Official Journal) harmonizált szabványnak nyilvánít. Ezek a szabványok az 1985. évben bevezetett „új
megközelítésű” európai irányelvek teljesíthetőségét szolgálják. Ezek az irányelvek az EUösszehangolt jogszabályok alapdokumentumainak egy részét képezik, amelyek az Európai Unió
tagállamaira kötelező egyezményeket jelentenek.
Az „új megközelítésű” európai irányelv az alapvető biztonsági, egészségvédelmi követelményeket írja
elő jogszabályi szinten, a részletes követelményeket a harmonizált európai szabványok tartalmazzák,
amelyeket elsődleges ajánlásnak kell tekinteni. Alkalmazásuk nem kötelező, de alkalmazásuk esetén
vélelmezhető az irányelv szerinti alapvető követelményeknek való megfelelőség.
Egy európai harmonizált szabványt helyettesítő – honosított – nemzeti szabvány alkalmazása
feltételezi a szabvány által előírt, és az alapul vett irányelv alapvető egészségügyi és biztonsági
követelményeinek történő megfelelőséget. A harmonizált szabványokban az alapul vett irányelvre
általában hivatkozás történik.
Harmonizált európai szabvány csak termékszabvány, azaz a termékre követelményeket (is)
tartalmazó szabvány lehet. Fontos hangsúlyozni, hogy nem minden európai termékszabvány
harmonizált, mivel vannak olyan termékek is, amelyekre vonatkozóan nincs „új megközelítésű”
irányelv.
A fő szabály tehát az, hogy a harmonizált európai szabvány mögött van „új megközelítésű” irányelvi
követelmény, a nem-harmonizált európai szabvány mögött nincs.
Az európai szabványok és ezen belül a harmonizált európai szabványok hangsúlyos szerepet
játszanak a kereskedelem technikai akadályainak elhárításában. Az „új megközelítésű” irányelvek
lényeges eleme a CE-jelölés bevezetése, amelynek alkalmazása a terméken kötelező, amennyiben a
termék kielégíti a rá vonatkozó irányelv, vagy irányelvek – de nem feltétlenül a rá vonatkozó
harmonizált szabvány(ok) – alapvető követelményeit. A CE-jelölés egyben a termék EU (illetve
EGTállamok) területén belüli forgalmazásának feltétele is.
Az EU tagországok kötelesek nemzeti szabványként „szó szerint” honosítani a harmonizált
szabványokat. Ezek a szabványok hazai bevezetésük esetén MSZ EN vagy MSZ EN ISO vagy MSZ
EN IEC vagy MSZ EN ISO/IEC jelűek lesznek.
Az előzőekben már szó volt arról, hogy a HD harmonizációs dokumentum, és nem harmonizált
szabvány.

6. A nemzeti szabvány hatálya (érvénye):
A nemzeti szabvány elsősorban műszaki előírás, amelynek tudományos, jogi, gazdasági stb. kihatásai
vannak. A szabványt a kibocsátója – hazánkban az MSZT – lépteti hatályba azzal a követeléssel,
hogy a szabvány előírásai az alkalmazási területén a gyakorlatban érvényesüljenek. A kibocsátói
szemléletben a hatály, az alkalmazási gyakorlatban az érvény a használatosabb. A szabvány
megjelentetésének időpontja a szabvány első oldalán általában megtalálható.

7. Gépek szabványainak rendszere:
Az MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és
kockázatcsökkentés szabvány „Bevezetés” részében a gépekre vonatkozó szabványok rendszerét a
következők szerint határozza meg:
az A típusú szabványok (a biztonsági alapszabványok) azokat az alapfogalmakat, kialakítási
elveket és általános szempontokat tartalmazzák, amelyek minden gépre alkalmazhatók;
a B típusú szabványok (az általános biztonsági szabványok) egy biztonsági szempontot vagy
egy olyan típusú biztonsági berendezést tárgyalnak, amelyek a gépek egy nagyobb csoportjához
használhatók:
a B1 típusú szabványok meghatározott biztonsági szempontokra (például a biztonsági
távolságokra, a felületi hőmérsékletre, a zajra) vonatkoznak;
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a B2 típusú szabványok a biztonsági berendezésekre (például a kétkezes kapcsolásra, a
reteszelő-berendezésekre, a nyomásra érzékeny berendezésekre, a védőburkolatokra)
vonatkoznak;
a C típusú szabványok (a gép biztonsági szabványai) részletes biztonsági követelményeket
tartalmaznak egy meghatározott gépre vagy a gépek egy meghatározott csoportjára.
Az MSZ EN ISO 12100:2011 nemzetközi szabvány A típusú szabvány, amit a szabvány maga is
megfogalmaz.
Egy B típusú szabvány tartalmaz például mérési folyamatokat és az olyan meghatározott
veszélyeket, mint például a zaj elleni intézkedéseket.
Egy C típusú szabvány a gépekre és berendezésekre vonatkozó biztonsági szabványok, amelyek
tartalmazzák a biztonsági követelményeket és intézkedéseket, a(z) (igazolási) folyamatok leírását, és
az alkalmazási utasításokat.
Amikor egy C típusú szabvány eltér az MSZ EN ISO 12100:2011 nemzetközi szabványban, vagy egy
B típusú szabványban tárgyalt egy vagy több műszaki intézkedéstől, akkor a C típusú szabvány
elsőbbséget élvez.
A gépek szabványainak felépítésére a melléklet tartalmaz példákat.

8. Egyéni védőeszközök szabványainak rendszere:
Az egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása elsődlegesen honosított
harmonizált szabványok alapján történik. Ezek a szabványok megmutatják, hogyan kell a
védőeszközt mint terméket tervezni és gyártani, valamint a vonatkozó irányelveknek való
megfelelőségét vizsgálni.
A védőeszközre vonatkozó termék szabványok tartalmazzák a védőeszköz általános megjelölési
előírásait, a különleges megjelölési előírásokat és a veszély típusának megjelölésére szolgáló
jelképek jelentését is.
Léteznek egy védőeszköz termékcsaládra vonatkozó alapszabványok (például MSZ EN
420:2003+A1:2010 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek), továbbá
követelményt és vizsgálati módszert megállapító specifikus termékszabványok (például MSZ EN
471:2003+A1:2008 Jó láthatóságot biztosító védőruházat szakmai használathoz. Vizsgálati
módszerek és követelmények).
Az alapszabványok önmagukban nem alkalmazhatók, hanem csak a megfelelő specifikus
szabvánnyal együtt.

9. Szabványok általános felépítése:
A szabványok felépítése nem teljesen egységes, az egyes szakaszainak elnevezéseiben és a
szakaszok számában eltérések vannak.
Az európai szabványok felépítése azonos elvre épül, de a szakaszokban itt is vannak eltérések.
9.1. A nemzeti szabványok mellékletei, függelékei
Mellékletben található a nemzeti szabványnak az a része (például ábra, táblázat), amely terjedelménél
fogva zavarja a szabvány áttekinthetőségét, és mint összefüggő egész a szövegből kiemelhető.
Munkavédelmi hatósági eljárás során a melléklet tartalma hivatkozható.
A Függelék abban különbözik a Melléklettől, hogy kizárólag tájékoztató jellegű. Függelékbe célszerű
tenni mindazokat a tájékoztató adatokat, amelyek a szabvány használatát elősegítik, de amelyek nem
előírások. A függelék a hatósági eljárásban nem hivatkozható.
A Melléklet és a Függelék nem önálló kiadvány, hanem csak azzal a szabvánnyal együtt
értelmezhető, amelyhez tartozik.
9.2. Harmonizált szabvány hivatkozása az irányelvre
A harmonizált szabványok a vonatkozó irányelv alapvető követelményeivel történő összefüggést
mellékletben adják meg. A szabvány előszava utal arra, hogy a harmonizált európai szabvány az EU
irányelv(ek) lényeges követelményeit tartalmazza, és az azzal való kapcsolatot a szabvány szerves
részét képező, tájékoztató jellegű ZA melléklet tárgyalja.
Példa:
MSZ EN 13155:2003+A2:2009 ZA melléklet (tájékoztatás)
E melléklet címe: Ezen európai szabvány és a 98/79/EK irányelvvel módosított 98/37/EK irányelv
alapvető követelményei közötti összefüggés.
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10. Szabványra történő hivatkozás
10.1. Szabványokra hivatkozás jogszabályokban
A jog és a szabványosítás között a hivatkozások útján alakítható ki a szükséges kapcsolat. Ehhez
meg kell különböztetni egymástól a szabványokra történő hivatkozás különböző módját.
A jogszabályok a szabványokra a következő módokon hivatkoznak:
Dátummal ellátott hivatkozás
Ebben az esetben a szabvány teljes hivatkozási számjelét meg kell adni, amelyben – a végén
kettősponttal elválasztva szerepel a szabvány kiadási éve (például MSZ EN 13155:2003+A2:2009).
Amennyiben a szabványra dátummal hivatkozunk, akkor a hivatkozás a szabványnak csak az utolsó
évszámmal jelzett, konkrét kiadására vonatkozik. Ezt szokás merev hivatkozásnak is nevezni.
Amennyiben jogszabály ilyen szabványhivatkozást tartalmaz, a szabvány korszerűsítése és újabb
kiadása esetén a jogszabályt is módosítani kell ahhoz, hogy a hivatkozás a továbbiakban a szabvány
korszerűsített változatára is vonatkozzon.
Dátum nélküli hivatkozás
A dátum nélküli hivatkozásban nem szerepel a szabvány kiadásának éve, mivel ebben az esetben a
szabványnak csak az azonosító jelzetét adják meg (például MSZ 2364). Ez a hivatkozás mindig a
szabvány legutolsó érvényes kiadására vonatkozik. Ez a hivatkozás kevésbé konkrét, mint a
dátummal ellátott hivatkozás.
Ezt szokás rugalmas hivatkozásnak is nevezni.
Amennyiben jogszabály ilyen szabványhivatkozást tartalmaz, a szabvány korszerűsítése és új
évszámmal történő kiadása esetén is mindig az érvényes szövegre hivatkozik.
Általános hivatkozás
Az általános hivatkozás esetén a szabványnak még a jelzetét sem adják meg, az adott tárgykörben
létező szabványra csak általánosságban utalnak. Ez a legkevésbé konkrét hivatkozási mód. Ennek a
hivatkozási módnak az esetén a szabványok köre nagy lehet, mivel a hivatkozás alatt a szakterület
összes érvényes szabványának legutolsó szövegváltozatát kell érteni, a szabványalkalmazás
időpontjában.
Az előzőek szerinti hivatkozási módok alkalmazása a következő lehet:
Kizárólagos hivatkozás
Ez a hivatkozás azt jelenti, hogy csak és kizárólag a hivatkozott szabványok szerinti megoldás
fogadható el, például egy jogszabályban szereplő követelmény kielégítésére. Az ilyen módon
hivatkozott szabványt nevezzük kötelező szabványnak.
Példaként való hivatkozás
A hivatkozott szabvány szerinti megoldás, az egyik lehetséges módja a jogszabályban szereplő
követelmény kielégítésének. Más megoldások is elfogadhatók.
10.2. Szabványra történő hivatkozás értelmezése és módja
A szabvány (azonosító) „jelzetének” hivatalosan a szabvány betű- és azonosító számjelölését,
„hivatkozási szám”-nak a közzététel évszámát is magában foglaló megadást nevezik.
Példa a hivatkozási szám felépítésére:
MSZ EN 6149-1:2010 Elektromosan érzékelő védőszerkezetek
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A közzététel időpontja eltérhet a szabvány érvénybelépésének időpontjától.
A közzététel éve az azonosító jelzethez jelenleg mindig kettősponttal kapcsolódik.
A szabvány tartalmazhat mellékletet vagy mellékleteket.
Például: MSZ EN 13155:2003/A2:2009 Daruk. Biztonság. Oldható teherfelvevők. A melléklet

11. Szabvány visszavonása, módosítása
11.1. A visszavont szabványok
A visszavont nemzeti szabvány az új termékre és újonnan létesített gépre, berendezésre nem
vonatkozik. A visszavont nemzeti szabványt azonban a munkáltató továbbra is alkalmazhatja – azaz
„visszavont szabvány” hivatkozással figyelembe veheti –, hiszen a korábban gyártott gépet és
berendezést e szabvány alapján képes a munkáltató megítélni, felülvizsgálni, ellenőrizni.
A hatósági eljárásban ugyanakkor visszavont nemzeti szabvány nem alkalmazható, nem hivatkozható.
A Szabványügyi Közlönyben közzétett, angol nyelvű magyar nemzeti szabvány miatt visszavont
magyar nyelvű nemzeti szabvány a felügyelő hatósági eljárásában azért nem alkalmazható, mert
az Mvt. 11. §-ában foglaltak nem teszik lehetővé az angol nyelvű nemzeti szabvány alkalmazását.
Új érvényes magyar szabvány hiányában a visszavont magyar nyelvű nemzeti szabvány
értelemszerűen nem hivatkozható.
A Szabványügyi Közlöny a nemzeti szabványok visszavonása esetén közli a visszavonás időpontját.
Figyelem: Jogszabályok sok esetben tartalmaznak hivatkozást visszavont szabványokra.
Például a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet (a
továbbiakban: MBSZ) mellékletének I. Általános követelmények 1.7. pontja előírja, hogy „Minden
olyan gépet, amely égési sérülést, valamint mozgást végző géprészt, hajtást stb., amely balesetet
okozhat, a külön jogszabályban (8.2.10.) foglaltak alapján védelemmel kell ellátni, a vonatkozó
szabvány (8.3.1., 8.3.2.) előírásai szerint.”
Az MBSZ a továbbiakban - mellékletének I. Általános követelmények 8.3. Szabványok című pontja
alatt - a fentiekkel összefüggésben a következőket tartalmazza:
„8.3.1. MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1. rész:
Fogalom meghatározások, módszertan.
8.3.2. MSZ EN 292-2:1991/A1:1997 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei.
2. rész:
Műszaki alapelvek és általános előírások.”
Az előzőek szerinti jogszabályi idézet jól példázza, hogy vannak olyan szabványok, amelyek ugyan
visszavonásra kerültek, de jogszabályban – jelen esetben az MBSZ-ben megjelenítve – változatlan
tartalommal továbbra is kötelező érvényűek. Ezekre a szabványokra történő hivatkozáskor nem a
szabvány hivatkozási számát, hanem a rendelet számát kell megadni.
A példa szerinti esetben ugyanakkor más probléma is jelentkezik, mivel mindkét szóban forgó
szabványt visszavonta az MSZT és helyettük az MSZ EN ISO 12100-1:2004 (az MSZ EN 292-1:1993
helyett), valamint az MSZ EN ISO 12100-2:2004 (az MSZ EN 292-2:1993 és az MSZ EN 2922:1991/A1:1997 helyett) szabványok léptek hatályba. Ezt követően az MSZ EN ISO 12100-1:2004 és
a MSZ EN ISO 12100-2:2004 helyett hatályba lépett az MSZ EN ISO 12100:2010 Gépek
biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés szabvány.
Az előzőek alapján a szabvány korszerűsítése és újabb kiadása esetén a jogszabályt is módosítani
kellene ahhoz, hogy a hivatkozás a továbbiakban a szabvány korszerűsített változatára is
vonatkozzon. A gyakorlatban azonban ez nem tűnik célravezetőnek. A munkavédelmi felügyelőnek
(a továbbiakban: felügyelő) az ellenőrzés során hivatkoznia kell a vonatkozó jogszabályra és annak a
szabványnak az azonosító számára, amely az adott munkaeszköz esetében érvényben van. Ettől
eltérni akkor kell, ha az adott munkaeszközzel kapcsolatos olyan tevékenység esik vizsgálat alá,
amelynek időpontjában más hivatkozási számú szabvány volt érvényben és az adott tevékenység
elvégzésének megismétlése az ellenőrzés időpontjáig nem esedékes (például időszakos biztonsági
felülvizsgálat).
11.2. Módosítások beépítésével kiadott szabványok
Az Európai Szabványügyi Szervezet (CEN) gyakran jelentet meg olyan európai szabványt, amelybe
beépítette a módosítást. A módosításokkal újonnan kiadott szabvány azonosító jelzete tartalmazza a
+An jelet. Ezek a +A1, +A2 stb.
Ezeknek a szabványoknak az esetében a magyar szabványok azonosító jelzetében is megjelenik a
módosításra történő utalást jelző, például + A1, +A2 betű-szám kombináció.
Példa: MSZ EN 474-4:2006+A2:2012 Földmunkagépek. Biztonság 4. rész: A kotró-rakodó gépek
Követelményei.
A szabvány előlapja tartalmazza annak a szabványnak a számát, amely helyett az új szabvány
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megjelent.
Az MSZT a tiszta magyar szabványok módosítása jelzetét a módosított (eredeti) szabvány jelzetének
az .../1M (első módosítás) vagy .../2M (második módosítás) jel kiegészítésével teszi közzé.
Az ilyen szabványok esetében együtt kell alkalmazni az eredeti szabványt és az .../1M vagy adott
esetben a .../2M jelet is magában foglaló azonosító jelzetű módosító szabvány(oka)t.
A CEN függetlenül a változás mennyiségétől, az egész szabványt a módosításnak megfelelő
tartalommal újból kiadja. Erre utal a szabvány jelzetében az első módosítás esetében a +A1, a
második módosítás esetében a +A2 jel.
Példa:
1. példa:
MSZ EN 818-5:1999+A1:2008 Rövid szemű teherlánc. Biztonság. 5. rész: Láncfüggesztékek. 4.
minőségi osztály (A szabvány MSZ EN 818-5:2001 helyébe lépett.)

12. Szabványok alkalmazása a munkavédelmi hatósági gyakorlatban:
A munkavédelmi hatóság a feladatainak ellátása során hivatkozik szabványokra, alkalmazza azokat.
A munkáltatónak minden esetben részletes információt kell kapnia arról, hogy az általa választott, de
adott esetben a munkavédelmi hatóság által kifogásolt szabvány alkalmazása, vagy a vonatkozó
szabvány helyett a munkáltató által egyenértékűnek tekintett megoldás miben marad el a
követelményektől.
A vonatkozó szabványban leírtak alkalmazása esetén a munkáltató mentesül minden további
bizonyítási kötelezettség alól arra nézve, hogy az ügyben a tőle elvárható gondossággal járt el.
12.1. Szabványra történő hivatkozás kiválasztása
Szabványra mindig a vonatkozó, speciális jogszabály megfelelő előírásának pontos megadása után
kell hivatkozni. A szabványra történő hivatkozás esetén a határozat indokoló részében szerepeltetni
kell az iratminták szerinti, az Mvt. 11. §-ára és az Mvt. 18. § (1) bekezdésére történő hivatkozást.
Szabványra történő hivatkozás előtt a szabvány érvényességét ellenőrizni kell.
A hivatkozások a feladat típusától függően különbözőek lehetnek.
A felügyelőnek a határozataiban a szabványokra hivatkozni minden esetben a hivatkozási szám és a
szabvány címének megadásával kell. A felügyelőnek meg kell adni továbbá a szabvány szakaszának
és pontjának számát is (például: MSZ EN 60204-1:2010 Gépi berendezések biztonsága. Gépek
villamos szerkezetei 1. rész Általános előírások 6.2.2. Védelem burkolatok alkalmazásával a) pont.).
Jogszabályokban megadott szabványok figyelembe vétele esetén a felügyelőnek a határozatában – a
jogszabályra történő hivatkozás mellett – a szabványra dátummal ellátott módon kell hivatkoznia,
függetlenül attól, hogy a szabvány a jogszabályban milyen módon szerepel.
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: EBSZ) kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM
rendelet több helyen hivatkozik szabványra. Ezek egy része „a vonatkozó szabvány” hivatkozással,
másik része a szabvány jelzetének megadásával történik.
Az EBSZ I. Általános előírások 2.3.5. pontjában található hivatkozás például a következő: „ A
csemeteültető munkagépet a vonatkozó szabvány előírásainak megfelelő - biztonságos ülést és
testtartást lehetővé tevő háttámlás üléssel, biztonsági hevederrel, védőtetővel, hangjelzővel (pl.
jelzőcsengővel, dudával) kell felszerelni.”
Adott esetben a csemeteültető munkagépre vonatkozó konkrét szabványt a felügyelőnek kell
azonosítani és a határozatában teljes körűen meghivatkozni.
Az EBSZ mellékletének I. Általános előírások fejezetéből kiemelt másik két példában a hivatkozás
tartalmazza a szabvány jelzetét:
1. példa:
„3.1.14. A benzinmotoros fűrészt évente teljes műszaki, ezen belül zaj- és rezgésvizsgálatnak kell
alávetni. Azt a benzinmotoros fűrészt, amely a vonatkozó szabványban (MSZ-08-0627) előírtnál
rosszabb paraméterű vagy műszakilag hibás, a javításig a termelésből ki kell vonni.”
Az EBSZ-ben hivatkozott MSZ-08-0627:1982 Motorfűrészek műszaki-biztonsági követelményei
visszavont, magyar nyelvű szabvány. A visszavont szabványnak a munkáltató általi alkalmazása nem
kifogásolható, amennyiben az ellenőrzött munkaeszközre mint termékre nincs közzétéve magyar
nyelvű érvényes szabvány.
2. példa:
„5.3.7. A csőrlőzéshez az adott munkaeszköz műszaki dokumentációjában előírt paramétereknek
megfelelő sodronykötelet kell használni. A kötélcsere szükségességét a vonatkozó szabványelőírások
(MSZ 9745-3:1979) alapján kell eldönteni.”
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Az EBSZ-ben hivatkozott MSZ 9745-3:1979 Darusodronykötelek, kötélkorongok és -dobok. Kötélcsere
szükségességének meghatározása szabványt a jogszabály követelményeinek megtartása ellenőrzése
során figyelembe kell venni.
A felügyelő a munkáltatók általános munkavédelmi feladatainak ellenőrzése során köteles a
munkavállaló szakképzettségét ellenőrizni a vonatkozó szabályok alapján.
A jogszabályi előírások mellett a munkavállaló szakképzettsége tekintetében például az MSZ
1585:2009 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány 4.2.101. és 4.2.102. pontjainak tartalmai a
következők:
„4.2.101. Az e szabvány szerinti tevékenységet ténylegesen végző személyek a következő
csoportokba sorolhatók:” (Ezt a bevezetőt felsorolás követi.)
„4.2.102. Az e szabvány szerinti munkák végzéséhez a következő képesítések szükségesek:” (Ezt a
bevezetőt felsorolás követi.)
A példaként említett szabvány speciális előírásait az ellenőrzés során figyelembe kell venni.
A szabványok jogszabályokkal ellentétes előírásai nem alkalmazhatók. A szabványnak a
jogszabálynál szigorúbb előírása nem tekinthető a jogszabállyal ellentétes előírásnak (például
gépekre
vonatkozó időszakos biztonsági felülvizsgálat vagy az egyéni védőeszközökre vonatkozó időszakos
felülvizsgálat időközeinek meghatározása esetén). Az időszakos vizsgálatokkal kapcsolatos
előírásokból példaként a következő jogszabály említhető:
17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
szóló szabályzatok kiadásáról, amely a 3. számú mellékletének 10.5. Gépjárműemelők című
alpontjában a következőket tartalmazza:
„- Az időszakos felülvizsgálatok rendszerességét és tartalmát a külön jogszabály és szabvány
előírásai szerint kell megállapítani.” A vonatkozó szabvány az MSZ-07-4446:1991 Gépjármű emelők
időszakos vizsgálata.
A felügyelőnek kötelessége a szabványokra teljes körűen és pontosan hivatkozni a határozatában, de
a munkáltató vonatkozó szabványra történő helytelen hivatkozását, ezzel kapcsolatos mulasztását
nem szankcionálhatja.
Amennyiben az ellenőrzés alá vont munkaeszköz dokumentációjában szabványra a munkáltató
dátum nélküli hivatkozása található – ide értve a munkáltató birtokában lévő gyártói vagy egyéb
dokumentumokban történő hivatkozásokat is – a felügyelő az adott szabvány(ok) érvényes változatát
vegye figyelembe.
12.2. Eljárás nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén
A munkáltatónak a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén –
vitás esetben – kötelezettsége annak bizonyítása, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi
szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással. A
munkáltatónak ez a kötelezettsége, független attól, hogy a szabványban foglaltakat teljes körűen vagy
részleges mellőzte.
Annak megállapítása, hogy a munkáltató „egyenértékű megoldás”-t alkalmazott a felügyelőre nagy
felelősséget ró és alapos szakmai ismeretet igényel. Ehhez az ellenőrzés tárgyának minden részletre
kiterjedő vizsgálata és jegyzőkönyvben történő, minden részletre kiterjedő rögzítése szükséges. A
tényállás értelmezése alapján vizsgálni kell, hogy az Mvt. 18. § (1) bekezdésében és az adott esetre
előírást tartalmazó jogszabályban foglaltak megvalósulását a munkáltató által egyenértékűnek
tekintett műszaki paraméterek, alkalmazott módszerek és eljárások biztosítják-e.
Amennyiben a felügyelő az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó
szabályok megtartása érdekében alkalmazott munkáltatói megoldás vizsgálata során az általánostól
jelentősen eltérő körülményeket vagy környezeti tényezőket talál, akkor az adott speciális munkáltatói
kötelezettségeket és adottságokat is vizsgálnia kell.
12.3. Szabványra történő hivatkozás gépek esetében
A felügyelőnek a hatósági munka során az intézkedését elsősorban a gépre vonatkozó speciális
előírásokkal kell indokolnia.
Az általános, valamennyi munkaeszközre alkalmazható követelményre akkor kell hivatkozni, ha a
munkaeszközre mint gépre, készülékre, szerszámra vagy berendezésre nincs speciális előírás vagy a
létező előírás nem tér ki a feltárt hiányosságra. Elsődlegesen a C típusú szabvány figyelembe vétele
fontos, mert az abban lévő előírások eltérhetnek a biztonsági alapszabványokban (A típus) és a
biztonsági csoportszabványokban (B típus) tárgyalt egy vagy több követelménytől.
Bizonyos esetekben nem lehet az általános (B típusú) szabványokat alkalmazni, mert azok
betarthatatlanok lennének. Ezért egy speciális (például adott gépre vonatkozó) C típusú szabvány
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„felülírhatja” az alapszabványt. Például egy szalagfűrésznél a kéz a veszélyzónába kerülhet, azaz
nem lehet betartani a biztonsági távolságra vonatkozó alapszabványt.
12.4. Szabványra történő hivatkozás egyéni védőeszköz esetében
Az egyéni védőeszközök irányelvéhez harmonizált szabványok közül nem mindegyik vehető
figyelembe a munkáltató részéről.
A 8. pontban példaként említett MSZ EN 471:2003+A1:2008 szabvány a szakmai használatra
tervezett védőruházat szabványa. Létezik azonban egy másik szabvány is a tárgykörben,
nevezetesen az MSZ EN 1150:2000 Védőruházat. Jó láthatóságot biztosító ruházat nem szakmai
használatra. Vizsgálati módszerek és követelmények. Ez a szabvány – mint a címe is tükrözi – nem
szakmai használatra, azaz nem a szervezett munkavégzés során használatba vehető védőeszközre
vonatkozik. Erre az MSZ EN 471:2003+A1:2008 szabvány felhívja a figyelmet a következők szerint:
„Felhívjuk a figyelmet az EN 1150- re, amely a nem szakmai használatú, jó láthatóságot biztosító
ruházat jellemzőit és tulajdonságait írja elő.”
Vannak szabványok, amelyek az alkalmazási körükből kizárnak néhány konkrét tevékenységet. Erre
példa az MSZ EN 388:2003 Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen szabvány, amelynek
8. Gyártói tájékoztatás című pontjában figyelmeztetés található, amely értelmében a kesztyűket nem
szabad viselni ott, ahol a mozgó gépalkatrészek általi beakadás kockázata fennáll.
A szabványok érvényességéhez kapcsolódóan említést érdemel, hogy az EK-jelölés az egyéni
védőeszköz teljes élettartamára érvényes marad, abban az esetben is, ha a szabvány fejlesztésen –
módosításon – megy át.

13. Szabványok elérhetőségei:
13.1. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság által nyújtott
információk a szabványokról.
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság (a továbbiakban:
Igazgatóság) Intranet oldalán a Szakmai információk között „Szabványok” menü pont alatt
megtalálhatóak a fontosabb szabványok negyedéves listái.
13.2. Igazgatóság Online szabványok.
Az MSZT új szolgáltatásként bevezette az „online szabványkönyvtár”-at.
A szabványkönyvtár használatához a Munkavédelmi Főosztály jelszóval rendelkezik, amely lehetővé
teszi a szabványok olvasását, a szabvány előzményeinek megtekintését, de nyomtatási lehetőség
nincs.
A Munkavédelmi Főosztály igény alapján tájékoztatást nyújthat a felügyelő számára egy-egy
szabvány igényelt előírásának ismertetésével.
13.3. Felügyelői Kézikönyvben hivatkozott szabványok
A Felügyelői Kézikönyv fejezetei tartalmazzák a tárgyalt témakörhöz tartozó szabványok felsorolását.
13.4. MSZT Szabványtár
13.4.1. Szabványok keresése az MSZT honlapján
Az MSZT honlapján internetes Szabványkatalógus áll az olvasók rendelkezésére a magyar
szabványok adataival. (Elérhető az Igazgatóság Intranet → Kapcsolatok → Linkek (hivatkozások)
Magyar Szabványügyi Testület → Szabványjegyzék → Ingyenes útvonalon.)
A felügyelő az internetes Szabványkatalógus igénybevételével tájékozódhat a magyar szabványok
adatbázisában nyilvántartott szabványdokumentumok
- érvényességéről,
- helyesbítéséről és/vagy módosításáról
hivatkozási szám vagy a cím, illetve az ezek által tartalmazott részlet (karakterlánc) szerint, illetőleg a
szakterületeket felsoroló "Szabványok Nemzetközi Osztályozási Rendszere" (ICS) alapján, továbbá
lehetőség van a megtalált szabványok legfontosabb adatainak megtekintésére.
13.4.2. Szabványok nemzetközi osztályozása
ICS: Szabványok Nemzetközi Osztályozási Rendszere
Az ICS háromszintű hierarchikus osztályozási rendszer, azaz a jel három számcsoportból áll,
amelyeket pont választ el egymástól.
Az MSZT az ICS-t alkalmazva 45 fő szakterületre bontva rendezi a Magyarországon érvényben lévő
és a közelmúltban visszavont szabványokat. Minden szakterületnek kétszámjegyű szakjelzete van, az
alá tartozó csoport háromjegyű, az alcsoport újabb két számjegyből áll. Egy szabvány több csoportban
is szerepelhet.
Példa: Az ICS szerinti keresés
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13. Környezet, Egészség. Biztonság.
Munkavédelem
Gépek
Védőberendezések

13.100
13.110
13.340

Megjegyzés: A „védőberendezések” megnevezés alatt az egyéni védőeszközök szabványai
találhatók.
A szabványok előlapján feltüntetik az ICS szerinti szakjelzet számát.
13.4.3. Szabványügyi Közlöny
A szabványokkal kapcsolatos minden változást a Magyar Szabványügyi Testület a Szabványügyi
Közlönyben hirdet meg.
A Szabványügyi Közlönyben a szabványosítási közlemények általában a következők szerinti
fejezetekben találhatóak:
Szabványosítási közlemények
Nemzeti szabványok közzététele
Nemzeti szabványok visszavonása
Nemzeti szabványok helyesbítése
Nemzeti szabványosító műszaki bizottság megalakulása
Hirdetmény a korábban idegen nyelven bevezetett szabványok magyar nyelvű
változatának megjelenéséről
Új európai szabványkiadványok.

14. Összegezés:
A felügyelőnek a szabványokra teljes körűen és pontosan kell hivatkoznia a határozatában. Az
ellenőrzés során figyelembe vett szabványnak a határozatban történő feltüntetése előtt hivatkoznia
kell a vonatkozó jogszabályra.
Jogszabályokban megadott szabványok figyelembe vétele esetén a felügyelőnek a határozatában – a
jogszabályra történő hivatkozás mellett – a szabványra dátummal ellátott módon kell hivatkoznia,
függetlenül attól, hogy a szabvány a jogszabályban milyen módon szerepel.
Speciális jogszabály hiánya esetén az Mvt 11. § és 18. § (1) bekezdése szolgál hivatkozási
joghelyként.
A felügyelőnek a határozataiban a szabványokra hivatkozni minden esetben a hivatkozási szám és a
szabvány címének pontos megadásával kell, továbbá meg kell határoznia a szabvány szakaszának és
pontjának számát is. A felügyelőnek a hatósági munka során tett intézkedését elsősorban az adott
munkaeszközre, vagy egyéni védőeszközre, mint termékre (munkaeszköz esetén például gépre)
vonatkozó speciális előírásokkal kell indokolnia.
Amennyiben az ellenőrzés alá vont munkaeszköz dokumentációjában szabványra a munkáltató dátum
nélküli hivatkozása található – ide értve a munkáltató birtokában lévő gyártói vagy egyéb
dokumentumokban történő hivatkozásokat is – a felügyelő az adott szabvány(ok) érvényes változatát
vegye figyelembe.
A szabvány szövegét a határozatban szó szerint megjeleníteni nem szabad, a megfelelő hivatkozás
mellett a szabványban meghatározott követelményeket a felügyelő saját megfogalmazásában közölje.
Tekintettel arra, hogy 2004. május 1-jén az Mvt. 22. §-ában foglalt előírások hatályukat vesztették,
ezért ettől az időponttól a munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának mindenkor az érvényben
lévő magyar nyelvű szabványok követelményeinek kell megfelelniük. Ez azt jelenti, hogy
munkahelynek, munkaeszköznek, technológiának a munkavédelmi üzembe helyezés időpontjától
függetlenül a hatályos munkavédelmi szabályokat kell kielégítenie, ide értve a magyar nyelvű
szabványokat is. E szabványokat tehát a munkaeszközök életkorától függetlenül alkalmazni kell az
útmutatóban foglaltaknak megfelelően.
Amennyiben a munkáltató a munkavédelmi tartalmú, magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző
megoldást alkalmaz – ide értve a szabvány alkalmazásának teljes mellőzését is –, és a felügyelő a
megoldást nem tartja alkalmasnak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
megvalósítása érdekében, a munkáltató köteles annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott
megoldás munkavédelmi szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt
követelménnyel, megoldással. Ez a szabály egyértelműen elhelyezi a munkavédelmi tartalmú
szabványok előírásait a munkavédelmi szabályok követelményei között.
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3. sz. melléklet
Hiv.
szám
4.1

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

Ellenőrzési lista
Általános követelmények,
dokumentálása

Igen, Nem
alkalmazási

terület

Politika
- Megfelel a szervezet méretének, jellegének,
kockázatainak
- Folyamatos fejlesztés iránti, baleset megelőzési
elkötelezettség
- Jogszabályok betartása
- Keretet ad a céloknak
- Dokumentált, szinten tartott
- Képzésre került
- Minden érdekelt fél részére rendelkezésre áll
- Időközönként felülvizsgált
Veszélyazonosítás, kockázatértékelés
- rutin, nem rutin tevékenységekre
- munkahelyhez hozzáférő minden személy
- munkahely berendezései és felszerelései
- alkalmazási terület
- megelőzési jelleg
- kockázatok osztályozása, kiválasztása
- összhang
a
működési
tapasztalatokkal,
intézkedésekkel
- bemenet az intézkedések meghatározásához,
képzésekhez, működés szabályozásához
- szükséges intézkedések megvalósítása
Jogi és egyéb követelmények
- hozzáférés, megállapítás
- naprakészség
- munkavállalók
és
más
érdekelt
felek
tájékoztatása
Célok és programok
- kialakítás,
fenntartás
minden
érintett
tevékenységre és szintre
- kockázatok, jogi és egyéb követelmények
figyelembe vétele
- felelősök, határidők, erőforrások meghatározása

4.4

Bevezetés és működés

4.4.1

Erőforrások, feladatok, felelősségi körök
- meghatározott, dokumentált felelősségi körök,
hatáskörök
- felső vezetőség kijelölt tagja
- rendszer mindenütt bevezetett
- erőforrások
- MEBIR
követelmények
meghatározása,
bevezetése, fenntartása szabványnak megfelel
- jelentések eljuttatása a felső vezetéshez

Megjegyzések
Területi hatálya, amire vonatkozik a
rendszer
MIR-KIR
KIR-hez hasonló módon kell megfogalmazni

Aláírva, felülvizsgálva
Hatósági követelményeknek megfelelően

Jogszabályi
hozzáférhetőségek
Aktuális jogszabálylista
Szabványlista

követelmények

Ötletek: Oktatások fejlesztése; Szemlék
rendszeresítése; balesetekből levonandó
konzekvenciák. Egészségügyi kérdés.
Világítás, műszaki infrastruktúra javítása.
Tűzriadó
Kell olyan cél, ami már teljesült.
Eü személyi feltételek, személyek betanítása

Kijelölt MEBIR megbízott
Minden tevékenységre vonatkozólag legyen
felelős személy, aki koordinálja a feladatot.
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4.4.2

Felkészültség, képzés, tudatosság
- képzési szükségletek meghatározása
- politika, eljárások, követelmények
- hatások
- szerep, felelősség
- kockázat

4.4.3

Kommunikáció, részvétel és konzultáció
- MEB info munkavállalókhoz és érdekelt felekhez
- Munkavállalók
bevonása
tanácskozások
szervezése
- dokumentált
- érdekelt fél tájékoztatása
Munkavállaló:
- bevonása kockázat, politika, eljárás, átvizsgálás
- vélemény kikérés
- képviselő részvétel biztosítás
- tájékoztatás a képviselőről és MEB megbízottról
Dokumentáció
- leírja az irányítási rendszer lényeges elemeit
- tájékoztat az adott egységre vonatkozó
dokumentációról
Dokumentáció kezelése
- kikereshető
- rendszeresen átvizsgált, felülvizsgált,
- érvényes változat elérhető
- elavult selejtezett
- jogi,
kutatási,
irattári
dokumentumok
azonosítottak
A működés szabályozása
- dokumentált folyamatok (hiányában eltérés a
politikától, céloktól)
- működési
kritériumok
meghatározása
eljárásokra
- dokumentált eljárások a kockázatokra
- munkahelyek, folyamatok, berendezések gépek,
működési eljárások és munkaszervezés tervezése
– a kockázatok kiküszöbölése, csökkentése
érdekében
Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre
- azonosítás, reagálás,
- egészségkárosodás és sérülés megelőzés, enyhítés
- időszakonként átvizsgálás
- lehetséges próba
Ellenőrző és helyesbítő tevékenység
Teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése
- megfelelő minőségű és mennyiségű mérési
módszer
- mérés a megfelelőségre (jogszabályok, hatósági
köv., programok, működési kritérium)
- balesetek egészségkárosodások
- feljegyzések az elemzések érdekében
- mérőeszköz kalibrálás, karbantartás
Megfelelőség kiértékelése
- vonatkozó jogszabályi követelmények
- egyéb követelmények
- időszakos kiértékelés
Események kivizsgálása

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

Munka- és tűzvédelmi oktatás
Rendszerről bevezető oktatás (Politika,
eljárások, követelmények, célok)
Belső audit az előaudit-ig
Munka- és tűzvédelem követelményeinek
kiegészítése
az
Képzés,
képzettség
követelmény tervvel.
Munkavédelmi képviselők!

Egyelőre a Munka- és Tűzvédelmi
szabályzatot fogjuk kiegészíteni

Mint a MIR-nél

Munka- és Tűzvédelmi szabályzat

Legyen egy havária terv, ha sérül az ember
Munka- és tűzbaleset esetén kiket kell
riasztani
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata
Munkavédelmi
szemlék
kiértékelése.
Hatósági bejárások, felvett hiányosságok,
balesetek miatt kiesett idők, közúti
kihágások száma.
Pl.: alkoholszonda
Jogszabályokra vonatkoztatva kiértékelést
kell készíteni.
Balesetek

kivizsgálására

vonatkozó
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4.5.4

4.5.5

4.6

- kezelés és kivizsgálás
- helyesbítő/megelőző
tevékenység
szükségességének megállapítása
- eredmények ismertetése
Nem megfelelőségek, helyesbítő és megelőző
tevékenység
- okok elemzése
- intézkedések következmények enyhítésére
- helyesbítő és megelőző intézkedések végrehajtása
- intézkedések eredményességének igazolása
- helyesbítés/megelőzés dokumentumokra kihatása
Feljegyzések kezelése
- olvasható, azonosítható, visszakereshető,
- hozzáférhető,
- megőrzési idő dokumentálva
- bizonyítható legyen a szabványnak való
megfelelősség
Belső audit
- rendszeres, ütemterv, kockázatértékelés és
korábbi auditok eredményeinek értékelése
- eredmények jelentése
- független auditorok
Vezetőségi átvizsgálás
- meghatározott időközönként
- dokumentálva
- audit eredmények
- részvétel és konzultáció eredményei
- közlések, panaszok
- MEB teljesítmény
- célok teljesülése
- események, helyesbítő/megelőző tevékenységek
- előző átvizsgálás eredményei
- jogi és egyéb követelmények változása
- fejlesztési javaslatok
- politika, célok más elemek esetleges változtatása
- érdekelt felek tájékoztatása

előírások. Lásd Munka- és Tűzvédelmi
szabályzat erre vonatkozó részeit.

Kell az előauditig lennie belső auditnak
Formanyomtatványok használata

Vezetőségi átvizsgálásnak lennie kell!!!
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4. sz. melléklet

MEB 00-00 A MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELMI ÉS
BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI RENDSZER (MEBIR)
KÉZIKÖNYVE:
JÓVÁHAGYÓ

ALÁÍRÁS

Ellenőrizte:
Hatálybalépés időpontja:

AZ ELŐZŐ VERZIÓ ÓTA TÖRTÉNT VÁLTOZÁSOK RÖVID LEÍRÁSA

HATÁLYBA LÉPÉS IDŐPONTJA

A kézikönyvben található, valamennyi információ az Kft. tulajdona.
A kézikönyvben leírtak sem, egészben sem részben nem használhatók fel üzleti vagy más célra a Kft. előzetes
engedélye nélkül.
1. A KÉZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSOK RENDJE ÉS MEGHATÁROZÁSOK
Ez a kézikönyv leírja a Kft. (a továbbiakban: Társaság) munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási
rendszerét, amelyet e politikával összhangban működtet.
A kézikönyv a legfontosabb tájékoztató dokumentum a Társaságnak, a munkahelyi egészségvédelem és
biztonság irányítási rendszere területén végzett tevékenységekről. Alapul szolgál a munkahelyi egészségvédelmi
biztonság irányítási rendszer működtetéséhez, felülvizsgálatához és a Társaság munkavállalóinak oktatásához.
A MEBIR Kézikönyv a jóváhagyás napján lép életbe.
1.1.0. Kézikönyv elkészítése, elosztása
1.1.1. A kézikönyvet a Társaság Munkavédelmi vezetője készíti, a Társaság igazgatója hagyja jóvá.
1.1.2. A kézikönyv egyetlen, az eredeti aláírást tartalmazó, számozatlan törzspéldányát a Munkavédelmi vezető
őrzi meg, és szükség esetén erről készít ellenőrzött vagy nem ellenőrzött másolatokat.
1.1.3. A kézikönyv kiadott, ellenőrzött példányait sorszámmal látjuk el.
1.1.4. A kézikönyv ellenőrzött példányainak kiadásáért, az elosztási jegyzék megőrzéséért és karbantartásáért a
Munkavédelmi vezető a felelős.
1.1.5. A kézikönyv ellenőrizetlen példányain a sorszám helyét kihúzzuk. Ilyen példányt adunk kérésre
ügyfeleinknek. Ezekről a példányokról a Munkavédelmi vezető elosztási jegyzéket vezet, és az érdekelt

105

felek kérése, illetve a Társaság igazgatójának döntése alapján küldi el a módosított vagy új példányt. A
jegyzéken megjelöli azokat, akik tájékoztatást kapnak a kézikönyv módosításáról vagy az új kiadásáról.
1.2.0. Kézikönyv módosítása, kezelése
1.2.1.

A kézikönyv módosításainak végrehajtásáért a Munkavédelmi vezető a módosítások jóváhagyásáért a
Társaság igazgató felelős.

1.2.2.

A módosítás az érintett fejezet kicserélésével történik. A módosított fejezetet megjelöljük az új kiadás
számával és dátumával. A kézikönyv tartalomjegyzéke tartalmazza az egyes fejezetek érvényes
kiadásának számát. Minden módosítást feljegyzünk a fedőlapon, amely tartalmazza a módosítás
sorszámát, dátumát és a módosítás jellegét, valamint az érintett szövegrészre (fejezetre) történő rövid
utalást. A fedőlap fejlécében mindig a legutolsó módosítás száma és dátuma szerepel.

1.2.3.

Ha a fejezetek többségét érintő, jelentős módosítást hajtunk végre, a kézikönyvet egységes számozással
újra kiadjuk

1.2.4.

A Biztonságtechnikai vezető felelős a módosított fejezetek elosztási jegyzék szerinti kiosztásáért és a
már érvénytelen fejezetek vagy az egész kézikönyv használatból történő kivonásáért. Ez alól a
kézikönyv, illetve fejezet eredeti aláírással ellátott törzspéldánya a kivétel, amelyet „NOT VALID”
(„ÉRVÉNYTELEN”) felirattal ellátva megőriz.

1.2.5.

A kézikönyv kiadási állapotának ellenőrzése a belső felülvizsgálati program keretében történik.

2.1. A Társaság bemutatása:
/ Ebben a pontban a gazdasági társaság,- vállalkozás alapítására, székhelyére, telephelyeire, működésére,
alkalmazott technológiáira, gépeire, berendezéseire, foglalkoztatott munkavállalóira vonatkozó
legfontosabb Információkat kell rögzíteni, melyre a MEBIR bevezetése és működtetése vonatkozik./
2.2. MUNKAHELYI EGÉSZSÉGVÉDELEM ÉS BIZTONSÁG POLITIKA
A Vezetőség elkötelezett abban, hogy munkavállalói részére egészséges környezetben biztonságos
munkavégzést biztosítson, amely célt a következő intézkedések, és folyamatok útján kívánja elérni:
Biztosítja a jogszabályokban, a vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai szabványokban, meghatározott
követelmények megtartását, és azon túl törekszik az ismert jó gyakorlatnak való megfelelésre is;
2. Saját hatáskörében kidolgozza az új létesítmények, berendezések üzembe helyezés előtti, illetve a leállítások
utáni üzembe helyezés ellenőrzésének előírásait;
3. Kiadja a technológiai, műveleti és kezelési utasításokat a normális és rendkívüli, üzemzavari működés
esetére, az időszakos normál és vész leállásokra;
4. Beszerzési eljárási utasításokat ad ki, mindazon kémiai anyagokra (veszélyes anyagok) eszközökre, és
berendezésekre, amelyek jelentőséggel bírnak a balesetek és egészségkárosodások megelőzésben, illetve az
esetleg bekövetkező események esetén a károk enyhítésében, felszámolásában;
5. Olyan karbantartási módszert működtet, amely a megelőzését segíti elő, és nem a hibák utólagos orvoslását
szolgálja;
6. Megfelelő munkavégzési engedélyezési eljárásokat alkalmaz;
7. Biztosítja a vezetőség és az alkalmazottak megfelelő felkészítését, képzését és tovább képzését;
8. Megfelelő ellenőrzési és monitoring rendszert a működtet.
A veszélyes berendezések időszakos felülvizsgálatára,
A bekövetkező események, eltérések, balesetek kivizsgálására, és dokumentálására,
A munkavédelmi belső auditra,
A munkafolyamatok biztonságos kézbentartására;
9. A jogszabályok, műszaki előírások, a technológiai, szervezeti egyéb változásokat nyomon követi és
gondoskodik azok átvezetéséről a dokumentációkban, illetve a megelőzési rendszerben;
10. A célkitűzések végrehajtásában együttműködik a munkavállalókkal, illetve azok képviselőivel;
11. Gondoskodik a belső felülvizsgálatok, auditok, alapján megelőzési és biztonsági irányítási rendszer
folyamatos fejlesztéséről;
12. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat, megfelelő
szervezeti és irányítási rendszert.
1.
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Politikánkat és céljainkat a nyilvánosság számára biztosítjuk.

Kelt:..................................

...............................
Ügyvezető
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2.3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK
A MEBIR Kézikönyvben az irányítási rendszerben használt legfontosabb szakkifejezések:
Munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEB)
Feltételek és tényezők, amelyek hatással vannak vagy hatással lehetnek a munkavállalók vagy más dolgozók (beleértve az
időszakos munkavállalókat és az alvállalkozók munkavállalóit), látogatók, vagy minden más, a munkahelyen jelen lévő
személy egészségére és biztonságára.
Munkahelyi biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
A szervezet irányítási rendszerének az a része, amelynek az a szerepe, hogy kialakítsa és bevezesse a MEB-politikáját és
kezelje MEB-kockázatait.
1. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer egymással kölcsönös kapcsolatban álló elemek összessége, amelyet arra
használnak, hogy kidolgozzák a politikát és célokat, és elérjék az utóbbiakat
2. MEGJEGYZÉS: Egy irányítási rendszer felöleli a szervezeti felépítést, a tervezési tevékenységeket (beleértve
például a kockázat-értékelést és a célok kitűzését), a felelősségeket, a gyakorlatot, az eljárásokat a folyamatokat és az
erőforrásokat.
Érdekelt fél
Munkahelyen belüli vagy kívüli személy vagy csoport, akit, vagy amelyet a szervezet MEBIR teljesítménye érdekel,
vagy érint.
Veszély
Előidéző ok, helyzet vagy tett, amely emberi sérülést, egészségkárosodást illetve ezek kombinációját okozhatja.
Veszélyes anyag:
Minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén veszélyforrást képviselhet.
Veszélyazonosítás
Folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély létezik és e veszély jellemzőinek meghatározása,
Kockázat
Egy meghatározott veszélyes esemény előfordulásának valószínűségének és következményeinek kombinációja.
Kockázatértékelés
Folyamat a veszélyekből származó kockázatoknak a meglévő szabályozások megfelelőségének figyelembevételével
végzett felbecsülése, és annak eldöntése, hogy a kockázatok elfogadhatók-e vagy sem.
Biztonság
Az elfogadhatatlan károsodás kockázatától való mentesség
Elfogadható kockázat
Olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet – jogi kötelezettségei, és MEB politikája alapján – el tud viselni.
Nem-megfelelőség
Egy követelmény nem teljesülése.
MEGJEGYZÉS: Egy nemmegfelelőség a következőktől való eltérésről származhat:
a működésre vonatkozó munkautasítások, gyakorlatok, eljárások, jogi követelmények stb.;
a MEBIR követelményei.
Esemény
Munkával kapcsolatos esemény(ek), amely(ek) sérülést vagy egészségkárosodást (függetlenül annak súlyosságától) vagy
halált okozott/okoztak, vagy okozhatott/okozhattak volna.
1. MEGJEGYZÉS: A baleset egy olyan esemény, amely sérülést, egészségkárosodást vagy halált okozott.
2. MEGJEGYZÉS: Az olyan eseményt, amelynek során sérülés, egészségkárosodás vagy halál nem történik,
„épphogy elkerült” majdnem-baleset", „majdnem végzetes” vagy „veszélyes esetnek” is nevezik
3. MEGJEGYZÉS: A vészhelyzet az esemény egy sajátos formája
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A MEBIR modellje

Folyamatos fejlesztés

MEB politika

Vezetőségi

Tervezés

átvizsgálás

Ellenőrző, helyesbítő
intézkedések

Bevezetés,
működtetés

MEGJEGYZÉS: Ez a Modell az úgynevezett tervezés-végrehajtás-ellenőrzés-intézkedés módszeren alapul:

Tervezés

azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a szervezet MEB-politikájának megfelelő
eredmények eléréséhez szükségesek;

Végrehajtás a folyamatok bevezetése;
Ellenőrzés

a folyamatok figyelemmel kísérése, mérése, az eredmények összehasonlítása a MEB-politiikaiával, a
célokkal, a jogszabályi és egyéb követelményekkel, valamint jelentéstétel az eredményekről;

Intézkedés

intézkedések megtétele a MEB-teljesítmények folyamatos fejlesztésére.
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3.0. TERVEZÉS
Megtervezzük tevékenységeinket, a veszélyeket azonosítjuk, értékeljük a kockázatokat, és a vonatkozó
jogszabályok, nemzeti szabványok és a belső rendelkezések alapján a MEB politika megvalósítása érdekében és
meghatározzuk MEB céljainkat, és programjainkat.
3.1. Veszélyazonosítás, kockázatértékelés és a kockázat kézben tartásának meghatározása
Az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzésnek való megfelelés érdekében a Társaság
kialakít, és fenn tart eljárást, a veszélyek folyamatos felismerésére a kockázatok értékelésére, és a megfelelő javító
intézkedések bevezetésére. Ezeknek magukba foglalják:
a rutin és nem rutin tevékenységeket;
a munkahelyre belépő minden személy tevékenységére (beleértve az alvállalkozókat, és látogatókat is);
az emberi viselkedést, képességeket és más humán tényezőket;
a munkahelyen található berendezéseket, felszereléseket.
Az értékelések eredményét figyelembe vesszük a MEB célok meghatározásánál, dokumentáljuk, és folyamatosan
frissítjük ezeket, az információkat.
A veszélyazonosítás és kockázatértékelés:
figyelembe veszi az egyes területek, jellegét meghatározza időpontját, hogy inkább megelőzze az
eseményeket, és ne csak reagáljon azokra;
biztosítja a kockázatok azonosítását és osztályozását és azok megszüntetését vagy megfelelő
intézkedésekkel a felügyeletét;
összhangban van a működési tapasztalatokkal és az alkalmazott kockázatkezelésre vonatkozó
intézkedésekkel;
információt ad a berendezésekkel kapcsolatos követelmények meghatározásához, a képzési igények
meghatározásához illetve a működési szabályok fejlesztéséhez;
biztosítja a szükséges intézkedések felügyeletét, a határidőre történő hatékony bevezetés érdekében.
A módszerek, feladatok, hatáskörök és jogkörök valamint a dokumentációk kezelésének részleteit a MEB 00-01
Kockázatértékelés c. eljárási utasítás tartalmazza.
3.2. Jogi és egyéb követelmények
Figyelemmel kísérjük és nyilvántartjuk azokat, a jogszabály és egyéb előírásokat, amely a MEB szempontból
alkalmazható a Társaság területén végzett tevékenységekhez.
Biztosítjuk, hogy a végrehajtásban érintettek megismerhessék, illetve megismerjék a vonatkozó jogszabályokat,
előírásokat. A módszerek, feladatok, hatáskörök és jogkörök valamint a dokumentációk kezelésének részleteit a
MEB 00-02 Dokumentumok és feljegyzések kezelése és a MEB 00-03 MEBIR eljárási utasítások készítése c.
eljárási utasítás tartalmazza.
3.3. Célok és program(ok)
A MEB célok és tervek meghatározásánál figyelembe vesszük a jogszabályok követelményeit, a gazdasági
megfontolásokat, a társaság stratégiai terveit, a kockázatelemzés, az ellenőrzések, a munkabalesetek, foglalkozási
megbetegedések, események ok-okozati összefüggéseit, és az érdekelt felek elvárásait.
Évente legalább egyszer, vezetői ülésen felülvizsgáljuk a MEB célokat, értékeljük a tervek teljesítését és
meghatározzuk a következő időszakra vonatkozó célokat és programokat.
A programot az Ügyvezető igazgató hagyja jóvá.
Új beruházások, technológiák kifejlesztése bevezetése vagy azokban történt jelentősebb változás esetén,
amennyiben szükséges, külön munkaprogramot készítünk a vonatkozó jogszabályok szerint. Az alkalmazandó
módszerek, feladatok, valamint a dokumentumok kezelésének részleteit a MEB 00-04 MEBIR célok kitűzése és
programok valamint a MEB 00-05 Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel, újraindítás c. eljárási utasítás
tartalmazza.
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4. BEVEZETÉS ÉS MŰKÖDTETÉS
A munkavédelmi felelősség és hatáskörök megosztásával, a humán erőforrások igénybevételével szervezzük meg
a MEB céljaink bevezetését és a hatékony irányítást. Meghatározzuk a szükséges szervezetet, személyzetet, a
képzési és alkalmassági kritériumokat, a külső és belső kommunikációs formákat, a dokumentációs rendszert.
4.1. Erőforrások, feladatok, felelőségi kör, számonkérhetőség és hatáskör
A Társaság vezetése, valamint valamennyi munkavállalója felelős az egészséget nem veszélyeztető és a
biztonságos munkavégzésre vonatkozó jogszabályok, nemzeti szabványok és a belső rendelkezések betartásáért,
illetve betartatásáért a munkavégzés során.
A vezetés:
biztosítja a szükséges erőforrásokat a MEBIR létrehozásához, bevezetéséhez, fenntartásához és
fejlesztéséhez;
meghatározza a feladatokat és a felelőségi köröket, a számonkérhetőségeket, továbbá
hatáskört rendel az eredményes MEB-irányítás elősegítésére,
a feladatokat, a felelőségi köröket, a számonkérhetőségeket és hatásköröket dokumentálja és ismerteti.
A felelősségek kijelölése biztosítja, hogy:
a MEBIR-ben a célokat és programokat azok valósítják meg, akik felelősek a munka elvégzéséért;
a felelősség ellenőrzését azok végzik, akik közvetlenül felelősök a munkát végzők irányításáért.
Minden olyan munkavállalónak van munkaköri leírása vagy tevékenységi jegyzéke, akinek tevékenysége jelentős
hatással van a biztonságra, vagy veszélyeztetéssel járó tevékenységet irányít, végez, illetve ellenőriz a MEB-el
kapcsolatban. A felelősségi és hatáskörök meghatározásával biztosítjuk, hogy munkavállalóink:
Ismerik és betartják a rájuk vonatkozó belső szabályokban megfogalmazott MEB eljárásokat;
Intézkedéseket kezdeményezhetnek a MEB célkitűzések megfelelése érdekében;
A munkabiztonsággal és foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos problémákat feltárják;
A problémák megoldását kezdeményezzék, az intézkedéseket végrehajtsák;
A végrehajtás igazolását elvégezzék;
A további tevékenységeket ellenőrizzék addig, amíg a MEB problémák fennállnak vagy kielégítően meg
nem oldódnak;
Részt vegyenek vészhelyzet esetén az elhárításban;
A MEBIR megvalósításához szükséges források rendelkezésre álljanak.
Az igazgató képviselője
MEBIR működtetéséért az ezzel megbízott munkatárs a felelős, aki egyben a munkahelyi egészségvédelmi és
biztonság ügyekben a felső vezetőségének képviselője, a Munkavédelmi vezető. A Munkavédelmi vezető
rendelkezik azzal a felelősséggel és hatáskörrel, amely ahhoz szükséges, hogy biztosítani tudja a MEBIR
hatékony működését és azt, hogy a rendszer kielégítse, a rendszer irányításának követelményeit.
4.2. Felkészültség, képzés, tudatosítás
Minden olyan munkakörben a munkavállalóval szemben, akik a MEBIR-ben döntési, felelősségi hatáskörrel
rendelkeznek, képzettségi és alkalmassági követelményeket állítottunk fel. Ezeket évente áttekintjük. A képzési
igények alapján meghatározott képzéseket tervezzük, és tervszerűen végrehajtjuk. A képzések végrehajtását
dokumentáljuk, és eredményességüket értékeljük.
A MEBIR működtetésében résztvevőket a társasághoz történő belépésükkor, majd ezt követően rendszeresen
oktatjuk. Ezen oktatások alkalmával tájékoztatjuk:
a MEBIR céloknak való megfelelés fontosságáról, és az ebben betöltött szerepükről,
munkájuk jelentős munkabizottsági és egészségügyi hatásairól, és az alkalmazott megoldások előnyeiről,
működési eljárásoktól való eltérés lehetőséges következményeiről.
A módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit a MEB 00-06 Képzés,
tudatosság kompetencia c. eljárási utasítás tartalmazza.
4.3. Kommunikáció
A Társaság a MEB-veszélyekkel és a MEB irányítási rendszerrel kapcsolatban a személyi és tárgyi feltételeket
biztosítja, hogy:
a) a belső kommunikációra a szervezet különböző szintjei és tevékenységei között;
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b) az alvállalkozókkal és a munkahelyre látogatókkal való kommunikáció céljából;
c) azért, hogy a külső érdekelt felektől érkező lényeges információkat fogadja, dokumentálja és reagáljon azokra.
4.4. Dokumentáció
Az egyes eljárásokban meghatározzuk, hogy amely dokumentáció, szükséges ahhoz, hogy a Társaság területén
végzett tevékenységek egészségvédelmi és biztonsági szempontból megfeleljenek az érdekelt felek elvárásainak,
valamint a vonatkozó jogszabályok követelményeinek.
A MEBIR működésének, illetve működtetésének dokumentálására a következőkben részletezett négyszintű
dokumentációs rendszert alkalmazunk:
I. szint

A MEBIR Kézikönyv, ami azt írja le, hogyan tesz eleget a Társaság az MSZ 28 001
követelményeinek.

II. szint

Az eljárási utasítások határozzák meg azokat a tevékenységeket és felelősségeket, amelyek
biztosítják, hogy a Társaság eleget tegyen a MEBIR kézikönyvben és a célkitűzésben
megfogalmazott követelményeknek.

III. szint

Az adott tevékenységekhez, folyamatokhoz kapcsolódnak a munkautasítások – a, műveleti,
kezelési vagy egyéb utasítások – és a szabályzatok határozzák meg az egyes munkahelyen a
munkavégzéshez tarozó magatartási, tárgyi, személyi, valamint szervezési és ellenőrzési
követelményeket a vonatkozó jogszabályok szerint.

IV. szint

A MEBIR rendszerben használt minden feljegyzés, bizonylat, adat, nyilvántartás,
jegyzőkönyv, amely az egészségvédelem és biztonság hatásosságát és az elvégzett
tevékenységeket dokumentálja.

A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket MEB 00-02 Dokumentumok és feljegyzések kezelése c.
eljárási utasítás tartalmazza.
4.5. A dokumentumok kezelése
4.5.1. Minden dokumentációt abban a rendszerben kezelünk és tartunk nyilván, ahol az keletkezett, függetlenül a
tartalomtól. A dokumentumok azonosítására kódszám rendszert alkalmazunk.
A MEBIR működésével kapcsolatos dokumentációk:
MEBIR kézikönyv
Eljárási utasítások
Munkautasítások
MEBIR rendszer dokumentumai:
MEB célok, tervek, munkaprogramok,
specifikációk, munkautasítások és szabályzatok,
a munkavédelmi kockázatok értékelések,
szerződések,
munkaköri leírások, tevékenységjegyzékek,
oktatási, képzési bizonylatok,
vizsgálati jegyzőkönyvek
nemzeti és nemzetközi szabványok,
a MEB jogszabályok és egyéb előírások.
4.5.2. A dokumentáció jóváhagyása és kiadása
Minden dokumentációt átvizsgálunk és jóváhagyunk alkalmazás előtt.
A dokumentációkban megnevezett jóváhagyó(k), a nevük mellett történő aláírásukkal hagyják
jóvá/fogadják el a dokumentáció(ka)t.
A tárgyhoz tartozó dokumentáció érvényes kiadása rendelkezésre áll minden olyan helyen, ahol szükség
van ezekre.
A mindenkor érvényes és hatályos dokumentációk a társasági intraneten elérhetőek.
Az érvénytelen dokumentációt a nyilvántartási helyeken azonosítjuk és kivonjuk a forgalomból.
4.5.3. A dokumentáció módosítása
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Törzsnyilvántartásokat tartunk fenn, a dokumentációk naprakész módosításának azonosítására, az érvénytelen
dokumentációk használatának elkerülésére, a kiadás és a visszavonás dokumentált módon történő végrehajtására.
A változtatásokat azok hagyják jóvá, akik a dokumentumok kiadását jóváhagyják.
Minden dokumentáció, olvasható, megfelelően azonosított, dátummal ellátott, szabályozott és hozzáférhető
módon karbantartott.
Meghatároztuk a dokumentációk megőrzési idejét. A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket a
MEB 00-02 Dokumentumok és feljegyzések kezelése és a MEB 00-03 MEBIR eljárási utasítások készítése c.
eljárási utasítás tartalmazza.
4.6. A működés szabályozása
Minden tevékenységet eljárásokkal, munkautasításokkal – a technológiai, műveleti, karbantartási – illetve egyéb
belső utasításokkal szabályozunk, amely tartalmazza az egészségvédelmi és biztonsági tényezők figyelésének
folyamatát is.
A munkaeszközöket és munkahelyeket rendszeresen átvizsgáljuk és karbantartjuk annak érdekében, hogy
képesek legyenek kielégíteni az elvárásokkal szemben támasztott követelményeket is.
4.6.1. Áruk szolgáltatások vásárlása és külső források alkalmazása
Mind a beszállítóinkat, mind Társaság területén, tevékenységet folytató alvállalkozóinkat, a kölcsönzött
munkavállalókat, tájékoztatjuk az általunk betartandó munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági
követelményekről, a rendszerünk működtetésével kapcsolatos elvárásokról, hogy azokat figyelembe vegyék és
betartsák teljesítéseik során.
A tevékenységünkre jelentős munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági hatással bíró beszállítók, teljesítésének
egészségvédelmi és biztonsági szempontból való megfelelőségét rendszeresen értékeljük.
Ez történhet kérdőívekkel, személyes látogatások alkalmával, egyedi adatszolgáltatással.
Előnyben részesítjük azokat, aki vállalják az elvárásainknak megfelelő működést és elfogadják a munkahelyi
egészségvédelmi és biztonság politikánkat.
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit a MEB
00-07 Beszerzés és a MEB 00-08 Vállalkozói szerződések munkavédelmi tartalma c. eljárási utasítás
tartalmazza.
4.6.2.Veszélyes feladatok
A veszélyes feladatokat azonosítjuk, a munkamódszereket előzetesem meghatározzuk és jóváhagyjuk. A
veszélyes feladatokat végző személyeket, előzetesen kiképezzük, és munkaengedélyezési eljárásokat vezetünk
be.
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit a MEB
00-09 Veszélyes tevékenységek engedélyezése c. eljárási utasítás tartalmazza.
2.6.3. Kémiai anyagok
Veszélyes kémiai anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzuk, intézkedünk a biztonságos
tárolásra és a hozzáférhetőség ellenőrzésére, gondoskodunk az anyagok biztonságával kapcsolatos adatokról és
egyéb ezekre vonatkozó információról, valamint ezek hozzáférhetőségéről.
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, és a dokumentum részleteit a MEB 00-10
Veszélyes anyagok és keverékek kezelése c. eljárási utasítás tartalmazza.
4.2.6.4. Az üzem és a berendezések biztonságának fenntartása:
Az üzem és a berendezések biztonságának fenntartása érdekében gondoskodunk az üzemek és berendezések
ellenőrzéséről és karbantartásáról, az egyéni védőeszközök használatának és állapotának az ellenőrzéséről és
karbantartásáról, a hozzáférések korlátozásának ellenőrzéséről, az összetett védelmi rendszerek felügyeletéről és
vizsgálatáról.
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit a MEB
00-11 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység.
4.7.
Felkészültség és reagálás vészhelyzetre
A Társaság területén, az üzemeltetés során várhatóan előforduló hibák, veszélyek felismerésének, behatárolásának
és elhárításának módjára, sorrendjére vészhelyzeti reagálása tervet készítünk, amely tartalmazza:
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a) a veszélyforrások felsorolását,
b) a vészhelyzetben szükséges teendőket,
c) azokat az üzemviteli eseteket (állapotokat), amelyek bekövetkezése esetén a berendezést üzemen kívül kell
helyezni vagy nem szabad indítani,
d) a technológiai berendezéseknél elhelyezendő, készenlétben tartandó, csoportos és egyéni használatú
védőeszközök, tűzoltó készülékek mennyiségére, használatára kiadott előírást,
e) a baleset, üzemzavar, környezetszennyezés és az elhárítás közbeni veszélyeztetés felismeréséhez,
megfigyeléséhez, ellenőrzéséhez, megelőzéséhez, megszüntetéséhez szükséges eszközöket, műszereket,
teendőket,
f) a gyors elhárításhoz szükséges riasztás, beavatkozás rendjének meghatározását,
g) az elhárítás személyi, szervezeti feltételeit,
h) az elhárítás műszaki feltételeit,
i) a helyszín változatlanul tartására, megváltoztatására, fényképi, rajzi rögzítésére, a kivizsgálás körülményeinek
biztosítására vonatkozó előírásokat,
j) az elhárítás fontosabb eseményeinek dokumentálására vonatkozó rendelkezéseket.
Az alkalmazandó módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, valamint a dokumentum részleteit a
vonatkozó utasítások tartalmazzák

114

5.0. ELLENŐRZÉS
A munkavégzés során fellépő veszélyeket és ártalmakat feltárjuk, azonosítjuk, a nem megfelelőségeket
megszüntetjük és helyesbítő, megelőző tevékenységet, valamint belső felülvizsgálatok végzünk.
5..1. A teljesítmény mérése és figyelemmel kísérése
Eljárásainkban és szabályzásainkban meghatározzuk a MEB tárgyú mérések, ellenőrzések és vizsgálatok rendjét,
valamint a szükséges mérőeszközöket.
A megelőző ellenőrzések és vizsgálatok kiterjednek:
a veszélyes paraméterek, – a koncentrációk – meghatározására végzett rendszeres illetve folyamatos
mérésekre,
az időszakos biztonsági felülvizsgálatokra,
a munkahelyek, és munkafolyamatok, a munkavégzés ellenőrzésére, figyelésére.
Ezen ellenőrzések és az elvégzett vizsgálatok eredményeit dokumentáljuk.
5.2. A megfelelőség értékelése
5.2.1. A MEB működésének méréséhez a következő módszereket alkalmazzuk:
a veszélyazonosítást, és kockázatértékelést;
munkahelyek rendszeres ellenőrzését;
ellenőrzéseket, bejárásokkal;
új üzem, berendezések, anyagok, vegyi anyagok, technológiák, folyamatok, eljárások vagy
munkamódszerek előzetes kiértékelését;
munkaeszközök és munkahelyek ellenőrzését annak megállapítására, hogy megfelelők-e a biztonsági
berendezések, és ezek jó állapotban vannak-e;
szakértők igénybevételét egyes vizsgálatok elvégzéséhez;
magatartási mintavételt: a munkavállalók magatartásának értékelése olyan, nem biztonságos
munkamódszerek felfedésére, amelyek helyesbítést igényelhetnek;
a dokumentáció és a feljegyzések elemzését;
összehasonlítást más szervezetek jó gyakorlataival.
A veszélyes munkaeszközök berendezések, készülékek időszakos biztonsági felülvizsgálatát elvégezzük, illetve
elvégeztetjük, amelyeket jogszabály szabvány, vagy a gyártó utasítása előír.
Vezetői ellenőrzés keretében meghatározott időközönként meggyőződünk a munkahelyek, munkaeszközök
állapotáról az egészségvédelmi és biztonsági követelmények betartásáról. Az ellenőrzés alkalmával értékeljük a
jogszabályi és egyéb előírásoknak való megfelelés mértékét.
Minden ellenőrzésről és igazoló visszaellenőrzésről feljegyzéseket (jegyzőkönyv, vizsgálati dokumentáció, stb.)
készítünk.
A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket, a MEB 00-11 Ellenőrző és helyesbítő tevékenység és a
MEB 00-12 Megelőző, helyesbítő tevékenység c. eljárási utasítás tartalmazza.
5.2.2. A beszállítók (alvállalkozók) eszközei
A Társaság területén a beszállítók és alvállalkozók csak ellenőrzött, a követelményeknek és előírásoknak
megfelelő munkaeszközökkel, és berendezésekkel, és védőeszközökkel végezhetnek munkát. A követelményeket
szerződésben rögzítjük, amelynek betartását a megbízó ellenőrzi.
A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket, a MEB 00-07 Beszállítók és a MEB 00-08 Beszállítók
és vállalkozók minősítése MEBIR alapján c. eljárási utasítás tartalmazza.
5.2.3. Az események kivizsgálása, nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység
5.2.3.1. Az események kivizsgálása
A jogszabályoknak megfelelő eljárásokat alakítottunk ki és alkalmazunk az események kivizsgálására és
elemzésére, amelyek magukban foglalják a következőket:
a balesetek, események vizsgálatát,
a nem-megfelelőségek kivizsgálását,
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megállapításokat a helyesbítő és megelőző tevékenységre,
megállapításokat a folyamatos fejlesztésre.
A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket, a MEB 13 Balesetek, események bejelentése,
nyilvántartása és kivizsgálása és a MEB 00-12 Megelőző, helyesbítő tevékenység c. eljárási utasítás tartalmazza.
5.3.

Nem megfelelőség, helyesbítő és megelőző tevékenység

Eljárást működtetünk, azért hogy a munkahelyi egészségvédelemnek és biztonságnak nem megfelelő
eseményeket, helyzeteket kivizsgáljuk, a helyesbítő tevékenységek folyamatát szabályozzuk, és hatékonyságukat
ellenőrizzük annak érdekében, hogy az ismételt előfordulást megakadályozzuk.
5.3.1. Azonnali intézkedések
A nem-megfelelőség, a baleset, az esemény vagy a veszély, észlelése esetén megteendő azonnali intézkedés
érdekében meghatározzuk az értesítés folyamatát, összehangoljuk a vészhelyzeti tervekkel és meghatározzuk a
kivizsgáláskor igénybe vehető erőforrásokat, figyelembe véve a lehetséges vagy tényleges károsodást.
5.3.2. Feljegyzések készítése
Megfelelő intézkedéseket teszünk szükségesek feljegyzések készítésére a tényszerű információ, az azonnali
kivizsgálás, valamint az azt követő részletes kivizsgálásra. Az eljárások kitérnek, a nem-megfelelőségek, a
balesetek vagy a vészhelyzetek részleteinek feljegyzésére, ezek tárolási helyére, és a tárolásért való felelősségre.
5.3.3. Kivizsgálás
Az eljárás során rögzítjük a kivizsgálandó események jellegét, a kivizsgálást végzők hatáskörét, a képzettséget, a
nem-megfelelőség alapvető okát. Biztosítjuk a szemtanúk megkérdezésének megszervezését, fényképezőgép
rendelkezésre állását és bizonyítékok tárolásának lehetőségét.
A kivizsgálást végzők elkezdik a rendelkezésre álló tények elemzését, mialatt további információt gyűjtenek. Az
adatgyűjtést és az elemzést addig folytatják, amíg megfelelő és kielégítően teljes körű magyarázatot nem találnak.
5.3.4. Helyesbítő tevékenység
Helyesbítő és a megelőző intézkedéseket határozunk meg és vezetünk be mind rövid, mind hosszú távra a
megfelelő a tapasztalatokkal rendelkező munkavállalóktól kapott tanácsok, a veszélyazonosítás és a
kockázatértékelés eredményei az, ellenőrzések, belső auditok és egyéb információk, az események
kivizsgálásának tapasztalatai alapján.
5.3.5. Megelőző tevékenység
A megelőző tevékenységünkben fontosnak tartjuk a megfelelő információk alkalmazását, a kár nélküli
eseményekben tapasztalható változások irányát, az audit jelentéseket, a feljegyzéseket, a kockázatértékelést, új
információkat veszélyes anyagokról, a munkahelyi bejárásokat.
Az esetleges feltárt problémák felszámolására megelőző intézkedéseket kezdeményezünk, és valósítunk meg az
eredményesség biztosítása céljából. A megelőző tevékenységnek eredményeként az eljárásokban szükséges
változtatásokat elvégezzük.
5.3.6. Követő intézkedések
A helyesbítő vagy a megelőző intézkedések végrehajtását és eredményességét folyamatosan ellenőrizzük.
5.3.7. Nem megfelelőségek, balesetek, és események elemzése
A nem-megfelelőségek, a balesetek és az események megállapított okait rendszeresen elemezzük. Az elemzés
kiterjed a jelentési kötelezettség alá eső, vagy munkaidő-veszteséggel járó sérülés, betegség gyakoriságágára vagy
súlyosságára, a helyre a sérülés jellegére, testrészre, a tevékenységre, az eszközökre, időpontra, a vagyoni kár
jellegére és mértékére, a közvetlen, és az alapvető okokra.
A levont következtetések alapján, megtesszük a javító helyesbítő intézkedéseket.
5.3.8. Az eredmények figyelemmel kísérése és közlése
A MEB vizsgálatok és jelentések eredményét rendszeresen értékeljük és ezek alapján meg határozzuk az esetleges
hiányosságok alapvető okait, amelyek az irányítási rendszernek és a vezetésének tulajdoníthatók, beépítjük a
vizsgálatokból származó és vonatkozó megállapításokat és javaslatokat a rendszeres MEB átvizsgálási
folyamatba, valamint figyelemmel kísérjük a javító intézkedések kellő időben történő bevezetését, és további
eredményét.
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A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket, a MEB 13 Balesetek, események bejelentése,
nyilvántartása és kivizsgálása
5.2.4. Feljegyzések kezelése
Feljegyzéseket készítünk azért, hogy a MEB irányítási rendszer eredményes működését és a folyamatokat
biztonságos körülmények közötti végre hajtását igazoljuk. A feljegyzéseket, jelentéseket, javaslatokat,
jegyzőkönyveket a helyesbítő tevékenység szintjének megfelelően, készítjük. Olyan MEB feljegyzések készülnek,
amelyek az irányítási rendszer követelményeinek való megfelelőséget dokumentálják.
A MEBIR feljegyzéseket – beleértve az alvállalkozókat is – úgy határoztuk meg, hogy bizonyítani tudjuk a kívánt
MEB követelmények és paraméterek elérését és a rendszer hatékony működését.
A megőrzendő feljegyzések (amelyek a követelményeknek való megfelelőséget bizonyítják):
Képzési feljegyzések;
Hatósági jelentések;
Beszállítói és alvállalkozói szerződések;
Ellenőrzési és vizsgálati-jegyzőkönyvek és dokumentációk;
Üzemi-hibajelentések;
Hibajavítási-dokumentumok;
Baleseti nyilvántartások és jegyzőkönyvek;
A baleseteket, eseményeket követő intézkedések jelentések;
Foglalkozási megbetegedések jelentési kivizsgálási dokumentumai;
A majdnem balesetek, jelentős üzemzavarok jelentései;
Orvosi vizsgálatok dokumentumai;
A MEB irányítási rendszer audit jelentések;
A MEB tanácskozásokról készült jelentések jegyzőkönyvek;
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos kérdések;
A vészhelyzet-elhárító, tűzriadó gyakorlatok jelentései, jegyzőkönyvei;
A vezetőségi átvizsgálások;
A veszélyazonosítással, a kockázatértékeléssel és a kockázatkezeléssel kapcsolatos feljegyzések,
dokumentációk.
A MEBIR működésével kapcsolatos bizonylatok:
A MEBIR dokumentumainak nyilvántartásai;
A belső felülvizsgálatok elvégzésével kapcsolatos nyilvántartások;
A vezetői áttekintésekről készült jegyzőkönyvek;
A belső felülvizsgáló személyzettel kapcsolatos nyilvántartások;
A tanúsító testülettel, tanúsítással, ellenőrző audittal kapcsolatos nyilvántartások;
Az egyéni védőeszközök bizonylatai;
Oktatás, képzéssel kapcsolatos nyilvántartások.
A feljegyzések megőrzési idejét meg határozzuk. Gondoskodunk a feljegyzések biztonságos helyen való
tárolásáról, azonnali elérhetőségükről és állapotuk megőrzéséről.
A módszereket, feladatokat, felelősségi- és hatásköröket, a MEB 00-02 Dokumentumok, és feljegyzések kezelése
c. eljárási utasítás tartalmazza.
5.2.5. Belső audit
Tervezett irányítási rendszer belső auditot végezünk, hogy meg lehessen állapítani, a megfelelőséget a
dokumentált eljárásokkal, és értékeljük, hogy a rendszer eredményes-e a szervezet céljainak elérésében. Az
auditot végző személyzet legyen abban a helyzetben, hogy azt pártatlanul és objektíven végezhesse.
Az irányítási rendszer belső audit középpontjában a rendszer működése áll. Az audit jellemző bemenő adatai:
a MEB céljai;
az eljárások és munkautasítások, szabályzatok;
a veszélyazonosítás, a kockázatértékelés és a kockázatkezelés eredményei;
a jogszabályok és a legjobb gyakorlat;
a nem-megfelelőségekről készült jelentések;
az irányítási rendszer audit eljárásai;
a nem megfelelőségekkel kapcsolatos eljárás,.
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Az audit eredményei magukba foglalják az eljárások eredményességének, az eljárások és a gyakorlat
érvényesülési mértékének részletes értékelését, és ha kell, megjelöljenek helyesbítő tevékenységeket. Az audit
eredményeiről feljegyzés készül, és ezekről jelentést kap a felső vezetőség.
A módszerek, feladatok, felelősségi- és hatáskörök, a dokumentációk részleteit a MEB 00-14 Belső audit c.
eljárási utasítás tartalmazza.
6.0. Vezetőségi átvizsgálás
A Társaság vezetősége biztosítja az irányítási rendszer áttekintését a MEBIR célkitűzések megvalósulását, és a
folyamatos fejlődést. Szükség szerint, de évente legalább egyszer átvizsgálja a biztonság irányítási rendszer
működését.
Az átvizsgálás során értékeljük a folyamatos fejlődés érdekében:
a jogszabályi követelményeknek és az általunk vállalt egyéb követelményeknek való megfelelést;
Az irányítási rendszer hatékonyságát, a MEBIR célkitűzések megvalósítását;
A biztonság irányítási rendszer működését;
A MEB politika, acélok, és program teljesülését, a változtatás szükségességét;
A belső felülvizsgálatok eredményeit;
A külső érdekelt felek vonatkozó közléseit, beleértve e panaszokat is;
A vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági elvárások változását;
A nem megfelelőségeket, helyesbítő tevékenységeket.
A fentiek alapján meghatározzuk a tevékenységek, módszerek, dokumentációk, a biztonságirányítási irányelvek
módosításának szükségességét
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M.2. A MEBIR-REL KAPCSOLATOS FELADATOK, FELELŐSSÉGÉGEK, HATÁSKÖRÖK
A táblázatokban alkalmazott rövidítések:
D – döntés, a jelzett vezető vagy szervezeti egység vezetőjének döntéskényszerét és döntési felelőségét
jelenti.
V – végrehajtás, megvalósítás, a jelzett vezető vagy szervezeti egység felelős, valamely feladat, határidőre
történő kifogástalan teljesítéséért.
E – együttműködés a jelzett vezető vagy szervezeti egység köteles a feladat, a döntés-előkészítésben,
illetve a végrehajtásban együttműködni.
T – tájékoztatás a jelzett vezetőt vagy szervezeti egységet a hozott döntésről vagy feladat végrehajtásáról
tájékoztatni kell.
I = Igazgató, ÜV = Üzemvezető KV = Karbantartás vezető PV = Pénzügyi vezető SZ = Szolgáltatásvezető
MV = Munkavédelmi vezető
1. Igazgató
Feladatok, tevékenységek

I

ÜV

KV

PV

A munkavédelmi politika meghatározása
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek érvényesítése a Társaság területén

DV

T

T

T

DV
DV

V
T

V
T

V
T

DV

E

A MEBIR dokumentumok hatálybaléptetése
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer
felügyelete
Az illetékesség meghatározása az egyes szakterületek
munkavédelmi feladataira
A megfelelő munkabiztonsági és egészségvédelmi szint
figyelembe vétele a beruházási döntésekkor
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási rendszer
hatásosságának figyelemmel kísérése

SZ

MV
T

V

V
T
E

D

E

D

E

E

E

DV

T

T

T

Feladatok, tevékenységek

I

ÜV

KV

PV

Megszervezi a hatáskörébe tartozó veszélyes munkaeszközök
időszakos biztonsági felülvizsgálatát és gondoskodik azok
dokumentálásáról.
Irányítási területére elkészíti és kiadja a munkaköri leírásokat, és
figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok végrehajtását.

T

T

T

T

V

T

T

T

V

T

T

2. Üzemvezető

Meghatározza az alvállalkozói szerződések munkavédelmi
tartalmát.
Gondoskodik az irányítása alá területen a munkahelyek és
munkaeszközök biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető
állapotáról.
Munkautasításban
meghatározza
a
munkavédelmi
követelményeket.
Munkaköri leírásban meghatározza a munkahelyi vezetők
munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.
Figyelemmel kíséri az utasításokban és a munkaköri leírásokban
foglaltak megtartását.

SZ

MV

T

T

T

T

DV

E

T

DV

E

V

T
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Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkahelyek és a
munkaeszközök biztonságos állapotát, a hibák elhárítására
intézkedik.
Megszervezi a hatáskörébe tartozó veszélyes munkaeszközök
időszakos biztonsági felülvizsgálatát és gondoskodik azok
dokumentálásáról.
A munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközöket
biztosítja, használatukat ellenőrzi.
Évenként szemle keretében meggyőződik arról, hogy a
munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek.

T

V

T

T

DV

T

T

V

E
E

T

DV

E

I

ÜV

KV

T

T

T

T

T

T

T

T

V

T

T

T

V

T

T

T

V

T

3. Karbantartás vezető
Feladatok, tevékenységek
Gondoskodik a felújítások, javítások munkavédelmi előírásoknak
való megfelelőségéről.
Megszervezi a hatáskörébe tartozó veszélyes munkaeszközök
időszakos biztonsági felülvizsgálatát és gondoskodik azok
dokumentálásáról.
Irányítási területére elkészíti és kiadja a munkaköri leírásokat, és
figyelemmel kíséri az abban foglalt feladatok végrehajtását.

PV

SZ

BV

Gondoskodik a karbantartási tervek és utasítások elkészítéséről.
Meghatározza az alvállalkozói szerződések munkavédelmi
tartalmát.
Gondoskodik az irányítása alá területen a munkahelyek és
munkaeszközök biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető
állapotáról.
Munkautasításban
meghatározza
a
munkavédelmi
követelményeket.
Munkaköri leírásban meghatározza a munkahelyi vezetők
munkavédelemmel kapcsolatos feladatait.
Figyelemmel kíséri az utasításokban és a munkaköri leírásokban
foglaltak megtartását.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkahelyek és a
munkaeszközök biztonságos állapotát, a hibák elhárítására
intézkedik.
A munkafolyamatokhoz szükséges egyéni védőeszközöket
biztosítja, használatukat ellenőrzi.

T

T

T

DV

E

T

DV

E

V

T

T

V

T

T

V

E

4. Pénzügyi vezető
Feladatok, tevékenységek

I

ÜV

KV

PV

SZ

BV

T

T

T

DV

T

T

Biztosítja a munkavédelmi tevékenység költségfedezetét
Gondoskodik az irányítása alá tartozó területeken az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekről
T
Gondoskodik arról, hogy a munkavédelem, foglalkozásegészségügy költségei a tervezés és a végrehajtás során
elkülöníthetők legyenek
Meghatározza a rendkívüli események, üzemzavarok és súlyos
balesetek során keletkezett kárösszegeket.

DV

E

T

E

DV

E

T

T

V

E
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5. Szolgáltatásvezető
Feladatok, tevékenységek
Gondoskodik a munka és védőruha ellátást folyamatos, a belső
utasításoknak megfelelő beszerzéséről.
A munkaeszközök beszerzésénél figyelemmel kíséri a
megfelelőségi nyilatkozat meglétét.
A veszélyes anyagok beszerzésénél figyelemmel kíséri, hogy
csak biztonsági adatlappal rendelkező anyag kerüljön
beszerzésre.
Gondoskodik a munkavédelmi és tűzvédelmi eszközök
beszállítóinak kiválasztásáról
A munkavállalók alkalmazása során a megfelelő szakmai,
egészségügyi alkalmasság biztosítása.
A munkavállalók szakmai és munkavédelmi képzésére,
továbbképzésére vonatkozó tervek kidolgozása.
A munkavállalók szakmai és munkavédelmi képzésének
továbbképzésének biztosítása.
A
munkavállalók
munkabalesetével
és
foglalkozási
megbetegedésével kapcsolatos kárigényének elbírálása.

I

ÜV

KV

PV

SZ

BV

E

V

E

E

V

E

E

V

E

V

E

T

V

E

T

V

E

T

V

E

D

V

E

SZ

BV

6. Munkavédelmi vezető
Feladatok, tevékenységek
A Társaság munkahelyi egészségvédelmi és biztonság irányítási
rendszerének működtetése az
MSZ 28001 szerint.
Általános felügyelet minden szakterületen a munkavédelmi
előírások betartásának ellenőrzésében.
A munkavédelmi szemlélet fejlesztése, tudatosítása.
Beavatkozás, utasítás minden munkavédelmet érintő kérdésben.

I

ÜV

KV

PV

T

DV

T

V
V
V

A MEBIR dokumentumok elkészítése,
karbantartása,
módosítása, tárolása és szétosztása.
A munkahelyi – technológiai, műveleti, kezelési – utasítások
véleményezése.
Vizsgálati és ellenőrzési tervek készítése.
A
munkahelyi
ellenőrzések,
időszakos
biztonsági
felülvizsgálatok, és az Időszakos ellenőrző vizsgálatok
felügyelete.
A vizsgálati jegyzőkönyvek eredményeinek kiértékelése.
A munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos
jelentések készítése.
Helyesbítő intézkedések megtétele a munkahelyek biztonságával
kapcsolatban.
A helyesbítő intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
Balesetek, események és nagyobb üzemzavarok kivizsgálása.
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Munkavédelmi programok, tervek készítése.
Munkavédelmi előírások, szabványok kezelése tárolása, az
érintettek, tájékoztatása
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M.3.

A MEBIR ELJÁRÁSI UTASÍTÁSAI ÉS FOLYAMATLEÍRÁSAI

A
kézikönyv A munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási folyamatleírás
fejezetei
Száma
Címe
3.2.1.

MEB 00-01

Kockázatértékelés

3.2.2.

MEB 00-02

Dokumentumok és feljegyzések kezelése

3.2.2.

MEB 00-03

MEBIR eljárási utasítások készítése

3.2.4.

MEB 00-04

MEBIR célok kitűzése és programok

3.2.4.

MEB 00-05

Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel, újraindítás

4.2.

MEB 00-06

Képzés, tudatosság kompetencia

4.4.

MEB 00-02

Dokumentumok és feljegyzések kezelése

4.2.5.

MEB 00-02

Dokumentumok és feljegyzések kezelése

4.5

MEB 00-03

MEBIR eljárási utasítások készítése

4.6.1

MEB 00-07

Beszállítók és vállalkozók minősítése MEBIR alapján

4..6.1.

MEB 00-08

Vállalkozói szerződések munkavédelmi tartalma

4.6.2.

MEB 00-09

Veszélyes tevékenységek engedélyezése

4.6.3.

MEB 00-10

Veszélyes anyagok kezelése

4.6.4.

MEB 00-11

Ellenőrző és helyesbítő tevékenység

5.2.1.3.

MEB 00-11

Ellenőrző és helyesbítő tevékenység

5.2.1.3.

MEB 00-12

Megelőző, helyesbítő tevékenység

5.2.1.5.

MEB 00-08

Beszállítók és vállalkozók minősítése MEBIR alapján

5.2.8.

MEB 00-13

Balesetek-, események bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása

5.2.8.

MEB 00-12

Megelőző, helyesbítő tevékenység

5.2.8.

MEB 00-14

Belső audit

MEB 00-15

Védőeszközök, védőital és tisztálkodási eszközök biztosítása

MEB 00-16

Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
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Elosztójegyzék

A dokumentum megnevezése: MEBIR kézikönyv
Sor
szám

Átvevő személy/szervezet

1.

Üzemvezető

2

Karbantartás vezető

4.

Pénzügyi vezető

5.

Kereskedelmi vezető

6.

Szolgáltatás vezető

7.

Munkavédelmi vezető

8.

Munkavédelmi Bizottság

9.

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Készítette:

Dátum

Átvételi igazolás

Jóváhagyta:
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