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MUNKAVÉDELEM 

„Ha új házat építesz, készíts korlátot a 
háztetőre, hogy vérontással ne 
szennyezd be a házadat, ha valaki 
leesnék róla.” 

(Mózes V. Könyve 22.8.) 
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I. Munkavédelem  

 Az egészség fogalma

 Fogalmak 
 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) alapján-1-4

 A munkahelyi környezet mennyiségi-minőségi előírások, 
szabályok, szabványok

 Munkavédelem

 Munkavédelmi hatóság 





Az egészség fogalma 

Az Egészségügyi Világszervezet korábbi meghatározása szerint:  
„Az egészség:  a testi,  a szellemi és  a szociális jóllét állapota, 
nem csak a betegség hiánya.”

Az Egészségügyi Világszervezet Ottawai Nyilatkozatának 
egészségdefiníciója:

„Az egészség olyan állapot, melyet:   az emberi szervezet 
felépítésének és működésének az épsége,  a személyes értékek,  
a családi, a munka- és a társadalmi feladatok ellátásának a 
képessége,  a fizikai, a biológiai és a társadalmi hatásokkal 
megküzdésnek a képessége,  a jóllét érzése, a betegség és a 
korai halál kockázatától mentesség jellemez.”
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Fogalmak

 egészségkárosodás: az egész szervezetre 
vonatkoztatott, a szervezet felépítésében, 
funkcióiban betegség, sérülés vagy 
veleszületett rendellenesség következtében 
kialakult kedvezőtlen változás

 szakmai munkaképesség: a jelenlegi vagy az 
egészségkárosodást megelőző 

munkakörben, illetve a képzettségnek megfelelő 
[pszichés és/vagy fizikai terheléssel járó] más 
munkakörben történő  foglalkoztatásra való 
alkalmasság

72018.11.22.



1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 
alapján-1

„ Az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés követelményeinek 
megvalósítása a munkáltatók kötelessége. 
A megvalósításának módját a munkáltató 
határozza meg. A szabályokat úgy kell 
meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő 
védelmet nyújtson a munkavállalókon 
túlmenően a munkavégzés hatókörében 
tartózkodóknak és a szolgáltatást igénybe 
vevőknek.”
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1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 
alapján -2

„Ha valamelyik tevékenységet a Mvt vagy a biztonsági 
szabályzat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősít, 
azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott 
munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel 
végeztetheti.

Biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése 
helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a 
munkavállalónak nem adhat. 

Ahol a munkavállaló veszélyforrásnak lehet kitéve, a 
hatásos védelmet zárt technológia alkalmazásával, 
egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések 
alkalmazásával kell megvalósítani.” 
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1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 
alapján - 3

„A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség 
esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók 
egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott 
munkaeszközre, veszélyes anyagokra és 
készítményekre, a munkavállalókat érő 
terhelésekre, valamint a munkahelyek 
kialakítására. – > munkahelyi 
kockázatbecslés/kockázatértékelés. „

http://munkahelyikockazatbecsles.hu/ változások a katasztrófavédelmi törvényben 2012-ben 
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A munkahelyi környezet mennyiségi-minőségi 
előírásai, - szabályok, - szabványok 

Alkalmazkodás:    - fizikai munkakörnyezethez
 időhöz
 szociális környezethez, viselkedés

Veszély: - növekszik az idegrendszeri aktivitás
- adrenalin, noradrenalin kiválasztás   magasabb vérnyomás

Szociális tényezők    - rossz munkaszervezés
 elismerés hiánya
 túlzott ellenőrzés
 vezetői bánásmód
 Intrikák

Fáradtság: - monotónia,
- telítődés
- fizikai fáradtság
- munkaenergia igény
- megterhelés 
- munkaszervezés 

Megelőzés (prevenció), a kockázatértékelés és kockázatbecslés jelentősége
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1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 
alapján - 4

„ A munkáltató a tevékenységétől függő munkavédelmi 
veszélyességi osztályba sorolása és a munkavállalók 
létszáma (már 1 fő munkavállaló esetén is!) szerint köteles 
munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni, 
minimálisan heti egy órában. Az alkalmazás külső 
szolgáltatás útján is megvalósítható.

A szervezett munkavégzés fogalma vonatkozik a 
munkavállalót nem foglalkoztató gazdasági társaság 
természetes személy tagjára is, ha személyes 
közreműködésével végez munkát . „ (tehát az egyéni 
vállalkozókra is vonatkozik a munkavédelmi törvény!).
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MUNKAVÉDELMI OKTATÁS 

 munkába álláskor, 

 munkahely vagy munkakör megváltozásakor, 

 ezek biztonsági követelményeinek változásakor, 

 munkaeszköz átalakításakor vagy

 új munkaeszköz üzembehelyezésekor, 

 új technológia bevezetésekor

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a 
megváltozott, vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg 
kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők
aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. 

A veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, 
azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg 
kell követelni. 



Munkavédelmi hatóság 

 2015. április 01-i hatállyal megváltozott a neve a 
munkavédelmi hatósági ellenőrzéseket végző 
munkavédelmi felügyelőségeknek. 

 A fenti időponttól az új elnevezés fővárosi/megyei 
kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály lett. 

 A munkavédelmi hatóság illetékességi (megyei szintű 
ellenőrzési) területében nem történt változás. 

 Az adott megyét érintő új név megtalálható a 
www.kormanyhivatal.hu/hu honlapon. 



Munkavégzés pszichológiája

1.Munkapszichológia

munkavégző 
ember indítékai és 

motivációi

munkavégzés 
lélektana, 
munkával 

kapcsolatos 
speciális 

törvényszerűségek 

2.Szervezetpszichológia

irányító és 
koordináló szerep 

(egységes 
mechanizmusok, 

viselkedések 
vizsgálata) 

3.Pszichotechnológia

ergonómia, pályalélektan, szociálpszichológia 



II. Munkaalkalmasság vagy foglalkozás-
egészségügyi ellátás

 Foglalkozás-egészségügy feladata - munkavégzéshez 
kapcsolódó egészségügyi ellátások

 A megváltozott munkaképességűek munkaképességének 
felméréséről szóló charta

 Funkcionális kapacitás meghatározása

 Egészségkárosodások,  -panaszok- és problémák forrásai 

 Egészségkárosodások,  -panaszok- és problémák 
következményeinek meghatározása

 Munkabalesetek és foglalkozási  megbetegedések  oki 
tényezőinek meghatározása



Foglalkozás-egészégügy 
feladata 

 A munkahigiéne által feltárt  adatok ismeretében elemezze az egyes 
munkakörnyezeti kóroki tényezők emberre gyakorolt hatását, az ember 
válaszreakcióját

 Kidolgozza a foglalkozási megbetegedések korai felismerésére alkalmas 
eljárásokat

 Meghatározza a munkavállaló munkavégzéssel kapcsolatos 
összemegterhelését

 A munkavállaló orvosi vizsgálatával megállapítsa annak terhelhetőségét, 
hogy eldöntse a munkavállaló adott munkakörre, szakmára  való 
alkalmasságát és meghatározza a foglalkoztathatóság feltételeit

 A munkakörnyezet és a munka jellegének ismeretében meghatározza az 
alkalmasság vizsgálatok gyakoriságát

 A munkavállaót a munkakör ellátására alkalmasnak vagy alkalmatlannak 
minősítse, 

 Meghatározza hogy a munkavállaló milyen munkakörnyezetben, mely 
feltételek mellett alkalmas a munkavégzésre. 



A foglalkozásegészségügy feladata 
továbbá

- a balesetek, sérülések, egészségkárosodások minimális
szintre csökkentése

- a munkahigiénés feltételek (klíma, megvilágítás,
ergonómia) megteremtése

- a foglalkozási megbetegedések elkerülése

- az egyéni védőeszközök viseltetése, munkavédelmi
szabályok betartása



A munkavégzéshez kapcsolódó 
egészségügyi ellátások

A munkavégzéssel kapcsolatos egészségügyi 
tevékenységek:

 Munkaköri alkalmasság vizsgálata
 Gyógyítás?  - elsősegélynyújtás!!!!

 Megelőzés  színterei: 

 Egészségmegőrzés

Munkahelyi balesetek megelőzés–egyéni 
védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás

Foglalkozási megbetegedések- kivizsgálása, 
egészségkárosító  kockázatok értékelése, 
veszélyforrások feltárása és megszüntetésére 
javaslatok készítése 
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A megváltozott munkaképességűek 
munkaképességének felméréséről szóló charta
[AP (95) 3. sz. Határozat függeléke) (rövidített változat)

Felmérési eljárások, módszerek
1) A munkaképesség felmérésére a természet- és a társadalomtudományok

terén használt eljárásokat alkalmazzuk. Az eljárásoknak hatékonynak,
megbízhatónak és érvényesnek kell lenniük, módot kell hogy adjanak az
érintett személy szociális és foglalkozási integrációja változásának
nyomon követésére.

2) A természet- és az orvostudományban az általánosan használatos vizsgáló
módszerek a normáktól való eltéréseket, a hiányosságokat mutatják ki. Ha
a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek képességeit csak
a hiány, a gyengeség oldaláról mutatják be, ez számukra hátrányt, a
kirekesztés lehetőségét jelentheti. A képességek felmérése során ki kell
mutatni a véleményezett személyek azon képességeit, amelyekre a
rehabilitáció, és a szakmai képzés építhető ...

21

Fogalom:
A munkaképesség felmérése (véleményezése, minősítése) alatt azt a 
folyamatot értjük, amikor a személyek munkavégzésre való 
képességeit a munkába történő integráció vagy reintegráció céljából 
összevetjük a különböző munkakörök követelményeivel.
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A funkcionális kapacitás tényezői

általános specifikus

szív és érrendszeri erőkifejtés
kardiovaszkuláris emelőképesség 
metabolikus ízületi mozgások terjedelme 
biomechanikai egyensúlyozási képesség
pszichés sajátos mozgásokra való képesség 

(hajlás, úszás, guggolás. stb.)
mozgások pontossága, koordinációja 
kézügyesség 

FC = Meghatározott munkatevékenység ellátását biztosító képességek összessége

FCE = Funkcionális kapacitás vizsgálatok: a munkavállaló képességeinek és a 
munka feladatainak, követelményeinek az összevetése

Forrás: Dr. Juhász Ferenc    Funkcionális kapacitás www.weborvos .hu letöltve: 2014. 09. 11. 



Képességvizsgálatok & teljesítmény 
értékelése

A vizsgálat eredménye Produktív teljesítmény

normális teljesítmény
a munkaidő 67-100%-
ában

enyhe teljesítmény-
korlátozottság a munkaidő 34-66%-

ában

jelentős teljesítmény-
korlátozottság a munkaidő 33%-ában

súlyos teljesítmény-
korlátozottság fizikai munkavégzésre 

alkalmatlan
232018.11.22.



Az egyes munkatípusok fizikai 
igénybevételének jellemzése
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2. Egészségkárosodások,  -panaszok- és 
problémák forrásai

 Sokat ülünk (10-14 órát is): munkahelyen 
és este otthon (tv, Internet), és napközben 
az autóban.

 Többnyire nem helyes testtartással és 
rosszul (az ergonómiai követelményeknek 
nem megfelelően)  kialakított munkahelyen 
és munkakörnyezetben.

 Életmódunkból és munkakultúránkból 
hiányzik az egészségtudatos magatartás.
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Biológiai
143
21%

Kémiai
183
26%

Fizikai
357
52% Egyéb

8
1%
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Foglalkozási megbetegedések megoszlása a 
kóroki tényezők fő csoportjai alapján 
(Ungváry 2000.)

Fokozott expozíció



Egészségkárosodások,  -panaszok- és 
problémák következményei

 Nem vagyunk (eléggé) igényesek a munkahelyi/otthoni munkafeltételek 
kialakításában, és az ergonómiai értékek megőrzésében 5-10 év alatt a 
képernyős munkahelyeken az egyébként jelentéktelennek tekintett terhelő 
hatások súlyos egészségkárosodássá alakul(hat)nak:
– A rossz testtartásból eredően a nem megfelelő szék és a nem helyes munkatér-elrendezés: 

vázizomzat- derék, kar, nyak

– RSI (Repetitive Strain Injury) kumulatív hatások az ujj és csukló, stb.  ízületekben

– Látásromlás és pszichés zavarok a nem megfelelő szem-monitor távolság, árnyékolás, 
kontraszthatások stb. miatt 

– Egészségkárosodás a rossz klíma miatt

– Pszichoszociális díszkomfort az irodai zsúfoltság, a nem elégséges és védett személyes tér 
miatt.

• A következmények hatásával szembe kell nézni: 

egyéni – szervezeti/vállalati – társadalmi szinten 



•Túlterheltség – alulterheltség
•Több műszak
• Időkényszer, sürgősség
•Monotónia

•Rossz munkaszervezés
•Elismerés hiánya
•Túlzott ellenőrzés
•Vezetői bánásmód
• intrikák

•Szociális helyzet , lakóhelytől
• távoli  munka, 
• több műszakos munka, 
•alkohol, drog, 
•kényszerű lakóhely változtatás,  
•munkanélküliség

•Alkalmazkodás: (félelem harag, 
fizikai környezethez, időhöz, 
aszociális környezethez

•Növekszik az idegrendszeri 
aktivitás, adrenalin, noradrenali
kiválasztás fokozódik - >  magas 
vérnyomás 

Pszichoszociális
megbetegedés

Szociális 
tényezők

Feladatból 
adódó

Felelősség  
veszélyhelyzet 
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Munkabalesetek és foglalkozási  
megbetegedések  oki tényezői 



III. Munkahely kialakítása 
krónikus betegek számára

Témakörök:

 A főbb egészségdeterminánsok

 A krónikus betegség

 A krónikus betegség hatásai 

 Foglalkozás-egészségügy feladata



A főbb 
egészségdeterminánsok

Általában elfogadható, hogy a genetikai tényezők kb. 
15 –30%-ban, az egészségügyi ellátás színvonala 
10– 15%-ban határozzák meg az egészségi állapotot, 
míg az életmódtényezők 55–75%-ért felelősek.

2018.11.22. 30

• fizikai környezet (természetes és mesterséges környezet), 
• társadalmi környezet (munkahelyi környezet, családi, baráti környezet, 

szociális környezet, szabadidős tevékenység, egészségügyi ellátás, 
neveltetés), 

• egyéni sajátosságok (genetikai és biológiai sajátosságok, tanult 
készségek, lelki egyensúly, magatartási jellemzők, értékrendek). 



A krónikus betegség

 WHO) szerint  „A krónikus betegség definíciója: 
bármilyen betegség, amely egészségi problémákhoz és 
rokkant állapothoz vezet, és éveken át tartó kezelést 
igényel„ 

 A munkavállaló inaktívvá válása, a munkavilágából való 
kikerülése további problémát jelent, tovább rontva az 
érintett egészségi állapotát (pl. mentális zavarok: 
feleslegesség érzése, a változások kezelésére való 
alkalmatlanság, stb.), így csökkentve a munkavilágába 
való visszatérés lehetőségeit, plusz terhet jelentve a 
társadalomnak is („munkabér helyett segély”).

2018.11.22. 31



32

Megváltozott 
munkaképesség

(krónikus megbetegedés) 

Munkahely 
elvesztése Betegség 



A krónikus betegség hatásai 
Egészségkárosodások számon tartott hatásai:

 a keresetkiesés (táppénz, túlmunka lehetőségének elveszítése),

 egzisztenciális problémák, a munkavégző képesség megváltozása miatti munkahely 
elvesztése, foglalkozásváltás szükségessége (pályamódosítási kényszer), 

 a rehabilitációs, oktatási, képzési költségek terhei, a munkavállaló családját érintő 
hatások stb. 

 Az inaktív munkavállaló munkavilágából való kikerülése további problémát jelent, 
tovább rontva az érintett egészségi állapotát (pl. mentális zavarok: feleslegesség 
érzése, a változások kezelésére való alkalmatlanság stb.), így csökkentve a 
munkavilágába való visszatérés lehetőségeit, plusz terhet jelentve a társadalomnak is 
(„munkabér helyett segély”). 

 Igen erős üzleti érvek szólnak a munkahelyi egészségbe való befektetés mellett. A 
munkáltatók előtt áll az a feladat, hogy megtalálják az egyensúlyt az üzleti célok és a 
krónikus beteg alkalmazottak igényei között. 
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IV. Munkahelyi 
egészségfejlesztés

Témakörök:

 Munkahelyi egészségfejlesztés

 Munkahelyi egészségmegőrzés szabályai

 Akcióterv hat lépésben



Munkahelyi egészségfejlesztés

 Magyarország azon országok közé tartozik, amely ezt 
megtette. 

 Már az Alaptörvény rögzíti, hogy „Mindenkinek joga van a 
testi és lelki egészséghez.” [XX. cikk1], továbbá a „…jog 
érvényesülését Magyarország… a munkavédelem és az 
egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet 
védelmének biztosításával segíti elő.” [XX. cikk2], és 
„Minden munkavállalónak joga van az egészségét, 
biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó 
munkafeltételekhez” [XVII. Cikk (3)], a Mvt kimondja, hogy 
hazánkban minden szervezett munkát végző számára a 
munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást 
biztosítani. 
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Munkahelyi egészségfejlesztés

Mit jelent a munkahelyi egészségfejlesztés, a munkába való visszatérés és a krónikus  
betegség a fenntartható foglalkoztathatóság  elvének szempontjából?

 határozza meg: „a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom együttes 
erőfeszítése, hogy a munkahelyen előmozdítsák az ott dolgozó emberek jó 
egészségi állapotát és jó közérzetét.” A munkahelyi egészségmenedzselés és 
egészségfejlesztés hatékony eszköz a szervezet és a munkahelyi környezet 
fejlesztésére a krónikusan beteg alkalmazottak aktív közreműködésével. 

 Ide tartozik:
 »  A szervezet elkötelezettsége a munkaerő egészségi állapotának javítására 

 »  Az alkalmazottak megfelelő információja és átfogó kommunikációs stratégiák kialakítása 

 » A  munkavállalók bevonása a döntéshozatal folyamatába 

 »  Olyan munkakultúra kialakítása, melyben a munkaadó és a munkavállaló együttműködő partnerként 
dolgozik 

 »  Olyan feladatok és folyamatok szervezése, amelyek inkább elősegítik, semmint károsítják az egészséget 

 »  Az egészségesebb munkavégzés módszerei legyenek könnyen választhatók olyan módon, hogy azok a 
szervezet intézkedéseinek és gyakorlati kivitelezés- ének a középpontjában álljanak.

 A szervezet ismerje fel, hogy a munkakörnyezet hatással van dolgozóira, és ez a 
hatás nem mindig jótékony az alkalmazottak egészsége és közérzete szempontjából.
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Munkahelyi egészségmegőrzés szabályai 
 hosszú távú változások feltételei: 

 A folyamatban legérdekeltebb felek vállaljanak felelősséget. 
 A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak kell javaslatot tenni a munkáltatónak a munkahelyi 

egészségkárosító kockázatok csökkentésére/ megszüntetésére, valamint a hatékony munkahelyi 
egészségügyi intézkedések bevezetésére. 

 Az új Adatvédelmi Törvénynek (a CXII/2011 törvény az információs önrendelkezési 
jogról és az információ szabadságról) megfelelően, a munkavállaló egészségügyi 
dokumentációját csak a foglalkozás-egészségügyi szolgálat kezelheti, erről a 
munkáltató a munkavállaló írásbeli beleegyezése nélkül nem tájékozódhat. A 
munkáltatót a foglalkozás-egészségügy írásban tájékoztatja, hogy a munkavállaló 
Alkalmas, Ideiglenesen alkalmatlan, Alkalmatlan a munkavégzésére, vagy milyen 
korlátozások szükségesek ahhoz, hogy a munkáját az egészsége károsodása nélkül 
végezhesse. 

 A foglalkozás- egészségügyi szakorvos tesz javaslatot a munkahelyi kockázatok, az 
egyén morbiditása alapján, a szükséges munkahelyi egészségfejlesztő programok 
szakmai tartalmára, lebonyolítására. 
 Fel kell mérni és ellenőrizni a munkahelyi egészégi és biztonsági kockázatokat.

 Rendszeresen koordinálni kell azokat a beavatkozó intézkedéseket, melyekkel a 
krónikusan beteg munkavállalók megtarthatók és támogatással visszatérhetnek 
munkakörükbe.2018.11.22. 37



Munkahelyi egészségmegőrzés szabályai 

 A munkahelyi egészségügyi  irányításnak az alábbi 
követelmények szerint kell eljárnia: 

 A munkaadók a törvényben foglaltak szerint és társadalmi 
szinten is felelősséget vállalnak. 

 A támogatás középpontjában a krónikusan beteg 
munkavállalók álljanak – ahol fennáll a veszély, hogy az 
adott feladatkört nem végzik el – amit már korai 
stádiumban érdemes kezelni, be kell avatkozni. 

 A munkavállalók részvétele a munkaköri alkalmassági 
vizsgálaton kötelező (erre a munkáltató utasítja), de a 
munkahelyi egészségfejlesztő programokban teljesen 
önkéntes, s bármilyen visszautasítás a részükről nem 
járhat semmiféle diszkriminációval.
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Akcióterv hat lépésben

 A krónikusan beteg alkalmazottak sikeres irányítása a 
helyes gyakorlaton múlik. Segítségül, az alábbiakban fel-
soroljuk azokat a lépéseket, amelyeket érdemes követni. 
Az alkalmazottak irányításának feladatköre vállalatonként 
eltérő a cég méretétől és jellegétől függően.

 1. lépés: Ismerjük fel, ki szorul  segítségre!
 2. lépés: Lépjünk vele kapcsolatba!
 3. lépés: Az első találkozás
 4. lépés: Eset felülvizsgálat
 5. lépés: A „munkába visszatérés” – program kidolgozása
 6. lépés: A terv folyamatos  felülvizsgálata
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Munkavédelem 
Munkavédelem

A munkavedelem a szervezett munkavégzésre vonatkozó biztonsági és egészségügyi követelmények és az ezeket 
megvalósító szervezetek,intézmények, eszközök, előírások összessége.

(munkahelyi egészség és munkabiztonság) 

Munkaegészségügy

Feladata: a munkát végző ember egészségének védelme a munkahelyen, 
ill. a munkavégzés során fellépő ártalmakkal szemben.

Foglalkozás-egészségügy

A különféle munkát végzı ember és környezetének 
kölcsönhatása alapján a munkaélettani, 
munkalélektani és a munkakörülményekre vonatkozó 
kérdésekkel foglalkozik. 

Munkahigiéne: 

A munkakörnyezetből származó egészségkárosító 
veszélyek és kockázatok előrelátásával, felismerésével, 
értékelésével és kezelésével foglalkozó orvosi 
szakterület.  Célja a munkát végző személy
egészségének  megóvása.

Munkabiztonság

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés műszaki 
biztonsági, megelőzést célzó követelményrendszere. Személyi, tárgyi 
feltételeket határoz meg 
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