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PTE Munkavédelmi Szabályzat 2. számú melléklete 

Munkavédelmi jogszabályok és fogalmak gyűjteménye 

Munkavédelmi jogszabályok 

Munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság, foglalkozás-egészségügy 

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről  

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyiszolgáltatásról 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 

orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről 

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 

feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

Munkabaleset 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) 

MüM rendelet egységes szerkezetben 

Foglalkozási betegség, fokozott expozíció 

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek 

bejelentéséről és kivizsgálásáról 

Munkahely 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók 

egészségének védelméről 

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről 

és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve 

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
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22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó 

minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett 

munkavállalók védelméről 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről 

Munkaeszköz, gép 

16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról  

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi 

követelményeinek minimális szintjéről 

Egyéni védőeszköz 

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről 

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

Anyagmozgatás, közlekedés 

17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági 

követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. sz. melléklet: Gépjárműjavítás Biztonsági 

Szabályzata 

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi 

tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 

Építés, villamosság, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgép  

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési 

követelményekről 

8/1981.(XII.27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági 

követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

72/2003.(X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

 

Mezőgazdaság, erdészet 
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16/2001. (III. 3.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

15/1989 (X.8) MÉM rendelet az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

Kereskedelem, vendéglátóipar, televízió, mozgófilm, színház  

30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési 

Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

Nyomástartó berendezések, gázpalackok, gázfogyasztó készülékek 

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével 

kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 

 

22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 

megfelelőségének tanúsításáról 

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 

követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról 

Szakmai képesítési követelmények 

150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

Fogalom meghatározások 

Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz 

olyan áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges 

változást okoz. 

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. 

Beszállással végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, amely a veszélyes 

berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkodással végezhető, ha ezt a teret 

emberi tartózkodásra nem tervezték. 

Biztonsági adatlap: a REACH 31. cikkében foglaltaknak megfelelően összeállított, magyar 

nyelvű dokumentum. 

Egyéni védőeszköz: 

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 a) pont 

szerinti cél elérése. (A továbbiakban a) és b) pontok együtt: védőeszköz.) 

Expozíció: a munkahelyen jelen lévő és a munkavállalót érő kóroki tényezők mennyiségi 

meghatározása (az expozíciós koncentráció és az expozíciós idő szorzata). 

EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és 

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön 

jogszabály előírásainak megfelel. 

EK-típustanúsítvány: a megfelelőség értékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben 

meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a 
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védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök 

követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak. 

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, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre 

vezethető vissza, illetve 

b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a 

következménye. 

Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás 

gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai 

határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 

dB halláscsökkenés mindkét fülön. 

Gép: 

a) az olyan, nem közvetlenül emberi vagy állati erőt alkalmazó hajtási rendszerrel felszerelt 

vagy felszerelésre szánt, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek együttese, amelyek 

közül legalább egy mozog, és amelyeket valamely meghatározott felhasználás céljából 

kapcsoltak össze, 

b) az a) pontban meghatározott együttes, amelyből csak azok az elemek hiányoznak, 

amelyek a helyszínen való összeszereléshez vagy az energia- és meghajtó forráshoz való 

csatlakoztatáshoz szükségesek, 

c) az a) és a b) pontban meghatározott együttes, amely akkor van beszerelésre kész és 

működőképes állapotban, ha felszerelik szállítóeszközre, vagy beszerelik épületbe vagy 

építménybe, 

d) az a), b) és c) pontban meghatározott együttes vagy részben kész gép, amelyeket 

ugyanazon cél elérése érdekében olyan módon rendeznek el és vezérelnek, hogy egységes 

egészként működjenek, 

e) kizárólag közvetlen emberi erővel hajtott, összekapcsolt alkatrészek és alkotóelemek 

együttese, amelyek közül legalább egy mozog, és amelyeket teher emelésének céljából 

kapcsoltak össze; 

Részben kész gép: olyan egység, amely önmagában nem képes meghatározott funkciót ellátni; 

a meghajtó rendszer részben kész gépnek minősül; a részben kész gép csak arra szolgál, hogy 

beépítsék vagy hozzászereljék egy másik géphez vagy egy másik részben kész géphez vagy 

berendezéshez, ily módon létrehozva egy gépet. 

Hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése (húzódása, szakadása, 

bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása. 

Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészeti szakvizsgálat 

eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveglencse, 

és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve a 

munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt 

szemüveget vagy kontaktlencsét. 

Képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, 

függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól. 

Képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközön 

kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli 

eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, lemezegység, modem stb.), 

esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, 

munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet. 
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Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább 

négy órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a 

képernyő figyelésével végzett munkát is. 

Kézi tehermozgatás: olyan terhek, egy vagy több munkavállaló által történő szállítása, tartása 

– beleértve azok felemelését, levételét, letevését, tolását, húzását, továbbítását vagy 

mozgatását –, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek 

miatt a munkavállalóknak – különösen – hátsérülést okozhatnak. 

Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és 

súlyosságának együttes hatása. 

Kóroki tényező: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások, veszélyek, veszélyforrások 

összessége, amelyek befolyásolják a munkavállaló egészségét és biztonságát. 

Kvázi baleset: minden olyan esemény, amely során a balesetet előidéző okok fennállnak 

(veszélyeztetés), a veszélyeztetettek veszélyzónán belül tartózkodnak, de a baleset és annak 

következményei (személyi sérülés, anyagi kár) elmaradnak, annak bekövetkezését szerencse, 

szervezési illetve műszaki intézkedés akadályozza meg. 

Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, 

munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, 

amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben 

stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. 

Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy 

meglévő felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy 

létrejötte után termelő vagy nem termelő célra használják. 

Magasban levő munkahelyen ideiglenesen végzett munka: a talaj szintjénél, 1 méternél nagyobb 

magasságban végzett, nem állandó jellegű, rövid ideig tartó munka, ahol a biztonsági és 

ergonómiai követelményeknek megfelelő munkahelyi körülmények nem biztosítottak, ezért 

egyedi kockázatmegelőző intézkedések megtétele szükséges. 

Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység 

bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy 

csökkentése. 

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. 

Munkahelyi vezető: az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésért felelős, 

munkavégzést közvetlenül irányító, ellenőrző személy (pl.: laboratóriumi vezető, 

műhelyvezető). 

Nemrégen szült nő: aki legfeljebb hat héttel korábban szült, de gyermekét nem neveli, 

számára anyatejet nem ad. 

Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy 

munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést –, a 

közfoglalkoztatási, a kormányzati szolgálati, 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, a szabálysértési határozat alapján a 

Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a rendvédelmi szerveknél, 

az Országgyűlési Őrségnél, az önkormányzati tűzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban 

végzett munka, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti 
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közérdekű önkéntes tevékenység, és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított 

vagy jóváhagyott) társadalmi munka. 

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. 

Súlyos az a 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; 

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. 

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 vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget alapított) munkavégzési helyét a 

Munkavédelmi Törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései tekintetében. 

Munkahigiénés vizsgálatok: a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai, 

ergonómiai, pszichoszociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és 

a munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas 

eljárások, valamint olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és 

a munkakörnyezetből származó egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére). 

Munkaképtelen: az a munkavállaló, aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és 

gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az 

időtartamra táppénzben részesül vagy sem. 

Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy. 

Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval 

való együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és érdekeket. 

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. 

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 tekintetében. A társadalmi munka esetén 
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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. 

Rendkívüli eseménynek minősül többek között az intézmény épületét, berendezését, 

felszerelését érintő káresemény. Ilyen esemény többek között:  

a) a tűzeset, robbanás;  

b) az épületomlás;  

c) az árvízkár, belvízkár;  

d) egyéb természeti csapás okozta kár (például: viharkár);  

e) terrorcselekmény;  

f) bombariadó;  

g) lőfegyver használat;  

h) ismeretlen eredetű sugárzó anyag észlelése, vagy beavatkozást igénylő 

sugárszennyeződés;  

i) sugárzó anyag, illetve fertőző betegség okozására és elterjesztésére alkalmas kórokozó 

eltulajdonítása, eltűnése;  

j) a katasztrófavédelem (tűzoltóság, polgári védelem) beavatkozását igénylő vegyi 

szennyeződés;  

k) kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó gyógyszer vagy alapanyag 

eltulajdonítása, eltűnése;  

l) rendőri intézkedést igénylő csoportos garázdaság;  

m) természeti csapás, illetve veszélyhelyzet miatt történő kimenekítés, kitelepítés.  

Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki 

adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan 

fenyegetnek, illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. 

fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, 

megváltozott munkaképességűek). 

Idősödő: az egyénre irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy. 

Telephely: a tevékenység (munkavégzés) gyakorlásának - a munkáltató székhelyétől 

különböző - helye, ideértve a munkáltató fióktelepét is. 

Újraindítás: az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - 

munkaeszköz, technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 

napot meghaladóan nem használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együtt járó javítási 

munkafolyamatot végeztek. 

Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia 

(beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), 

amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában 

károsító hatásnak lehet kitéve. 

Veszélyes: 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, 
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- mutagén, 

- teratogén, 

- utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is), 

- egyéb egészségkárosító anyag. 

Veszélyes anyag: veszélyesként osztályozott anyag.  

Veszélyes keverék: egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az 

osztályozás során veszélyes besorolást kap.  

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, 

 makroorganizmus (növény, állat); 

- a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel. 

Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt 

létesítmény, eszköz, amelynek a külső környezetből történő folyamatos légcseréje nem, vagy 

kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki berendezés útján biztosított. 


