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A munkavédelem helyzete hazánkban 

• Jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2013. évi 
munkavédelmi helyzetéről

Ágazati tapasztalatok 

• Építőipar (4,3-33,3% baleset), 

• mezőgazdaság (3,7-18,7 baleset),

• feldolgozóipar, 

• gépipar, 

• szolgáltatóipar, 

• egészségügy, 

• oktatás, 

• bányászat



2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

2004 1

2005 9 1

2006 183 13 2 1 1

2007 1166 68 12 2 1 1

2008 20859 564 77 3 2 6

2009 17807 765 23 7 3

2010 19092 408 108 7

2011 16859 1356 21

2012 15550 908

2013 16275
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2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.

2002 2

2003 6 2 1 1

2004 152 7 1 1

2005 116 11 1 2 1

2006 110 11 2 2

2007 105 16 2 1

2008 96 7 1

2009 88 10 1

2010 82 9 1

2011 69 4 1

2012 57 21

2013 53
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A munkavédelem helyzete hazánkban 

• Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek



2014. I. félévi ellenőrzési adatok

Ellenőrzött munkáltatók száma 9.410 db

Szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 7.950 db (84,5 %)

Látogatással érintett létszám 192.543 fő

Szabálytalansággal érintett ellenőrzött létszám  118.430 fő (61,5 %)

Súlyos szabálytalansággal érintett létszám 40.421 fő  (34,1%!)

Intézkedések száma 47.006 db

Azonnali intézkedések száma 17.460 db

Munkavédelmi bírság 323 db (97,5 MFt)

Átlag felügyelői létszám 2009-ben 154 fő
2010-ben 149 
2011-ben 124 fő
2012-ben 100 fő
2013-ban 105 fő
2014-ben 113 fő



Megelőzés háttere

Jogszabály szerint az EU-ban a munkáltatók kötelesek
megakadályozni, hogy a munkavállalókat ártalom érje a
munkahelyen (89/391 EU-keretirányelv). Munkavédelmi alapelv,
hogy a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető
munkavégzés kialakítása és fenntartása, a munkavállaló és
környezete közötti kölcsönhatás átfogó és együttes kezelése, a
munkavállalók egészségének és testi épségének védelme
a munkáltató át nem hárítható (objektív) felelőssége és
feladata.

Megfelelő intézkedésekkel meg lehet óvni a munkavállalók
biztonságát. Ennek a kulcsa:

a kockázatértékelés

A munkáltatók jogszabályi kötelezettsége, hogy a

munkahelyen rendszeresen kockázatértékelést végezzenek.



Mi a kockázatértékelés?

A kockázatértékelés az első lépés a biztonságosabb és
egészségesebb munkahelyekhez, valamint a munkavégzéssel
összefüggő balesetek és megbetegedések csökkentésének
kulcsa.

A kockázatértékelés a munkahelyi veszélyekből adódó, a
munkavállalók egészségét és biztonságát fenyegető kockázatok
értékelésének folyamata. Ez a munka összes aspektusának
rendszerszerű vizsgálatát jelenti, amely áttekinti, hogy:

•mi okozhat sérülést vagy kárt,
•kiküszöbölhetők-e a veszélyek, és ha nem,
•milyen megelőző vagy védőintézkedésekre van 
szükség a    kockázatok kézben tartásához.

A kockázatértékelés a munkáltatók feladata, és abba a
munkavállalókat be kell vonni.

A munkáltató nem tud megfelelő megelőző intézkedéseket
hozni, ha nem ismeri az általa végzett tevékenység valós
kockázatait!



Törvényi előírások
1994. január 1 Mvt.

1998. január 1 Kockázatértékelés
„A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és
biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és
készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a
munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan
megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják
a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató
valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.”

2002. február 1
•1 éven belül köteles elkészíteni a kockázatértékelést és
megtenni a megfelelő megelőző intézkedéseket,
•évente felül kell vizsgálni,
•indokolt és soronkívüli felülvizsgálat



Törvényi előírások

2004. május 1
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység!

Dokumentálás:
a) a kockázatértékelés ideje, helye, tárgya, az értékelést
végző azonosítása;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a
fennálló helyzettel való összevetés alapján annak
megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a
munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e
a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a
felelősök megjelölése;
g) a tervezett felülvizsgálat időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.
Legalább 5 évig megőrizni!



2007. január 1
Az Mvt. tovább szigorította a kockázatértékelés kezdő
időpontját, mely szerint I. veszélyességi osztályba sorolt
munkáltatóknál legkésőbb a tevékenység megkezdésétől
számított 6 hónapon belül el kell végezni.

2008. január 1
A munkáltató köteles figyelembe venni és elkerülni a
munkavégzéssel járó pszichoszociális kockázatok okozta
igénybevételt.

Törvényi előírások



2012. január 1
A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, …..
….eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a tevékenység
megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de
legalább 3 évente köteles elvégezni…
….Az 56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben
rögzítésre kerülhetnek.
A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató
felelőssége legalább a következők dokumentálása:
g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő
időpontja;
A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak
megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok
kezelése során határozza meg a védekezés leghatékonyabb
módját, a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait,
illetve az alkalmazandó szervezési és egészségügyi
megelőzési intézkedéseket.

Törvényi előírások



A kémiai biztonságról szóló törvény (2000. évi XXV. törvény) szerint
veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes készítményekkel végzendő
tevékenység megkezdése előtt is kockázat becslést kell végezni!

Egyéni védőeszközök meghatározása kockázatértékelés alapján
végezhető el (65/1999. EüM. rendelet alapján)!

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság
orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM
rendelet alapján az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál is
figyelemmel kell lenni a pszichoszociális kóroki tényezőkre,
kockázatokra!

A munkáltató a képernyős munkahelyen történő munkavégzés
egészségi és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése
alkalmával folyamatosan vizsgálja a jellemző kockázatok
előfordulását:
látásromlást előidéző tényezők, pszichés megterhelés, fizikai
állapotromlást előidéző tényezők (50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet).

További jogszabályi előírások



A hatóság tapasztalatai, intézkedései

1997-ban sajtó, konferenciák, szakmai kiadványok

1998-tól figyelemfelhívás
A munkáltatók nagy része nem készítette el az értékelést vagy 
csak formális, pár oldalas dokumentum volt, melynek 
gyakorlatilag semmi haszna nem volt. 

2002-től határozatok
A tevékenység megkezdésétől számított 1 év! 
Sematikusan elkészített, átláthatatlan, terjedelmes, 
futószalagszerűen gyártották.

2004. május 1-től határozatok
Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység. 
Nagy szórás volt, találkoztunk az 1-2 oldalas „tömörségű” 
elemzéstől kezdve a több száz oldalas áttekinthetetlen 
„tanulmányig”.

2006-ban Útmutató a Munkaügyi közlönyben
"A munkavédelmi felügyeletek együttes útmutatása a 
munkahelyi kockázatértékelés végrehajtásához„



2007-ben „Kockázatbecslési segédlet” EU-OSHA - OMMF

2008-2009 EU-OSHA Kockázatértékelési kampány
Magyarországon is

2008. január 1-től határozatok, mv. bírságok:
I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltatók esetén a
kockázatértékelés elmulasztása súlyos veszélyeztetésnek
minősül.
A munkáltatók komolyabban vették a kockázatértékelési
kötelezettség teljesítését, de sajnos a hatóság bírságától
való fenyegetettséget hangsúlyozták egyes
kockázatértékelést végző vállalkozók, minőségi áttörést ez
sem hozott.

2012.01.01-től Bírság a Korm.r. szerint:
A munkavédelmi bírság alapösszege
veszélyeztetett munkavállalónként ötvenezer forint.

A hatóság tapasztalatai, intézkedései



2012-2013 EU-OSHA kampány „Együtt a kockázatok 
megelőzéséért” Magyarországon is

2013-ban NMH által pályázatból finanszírozott „Oira” 
tanulmányút

2014-ben NMH MMI: Kockázatértékelési segédlet a honlapon 
közzé téve

Célja:

A Segédlet elsősorban a kis- és középvállalkozások
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységét
támogatja, mely segíti a kockázatértékelés rendszerének
megismerését, a hivatkozások helyes alkalmazását és a
kockázatértékelésre vonatkozó követelmények
elérhetőségeinek megismerését.

A hatóság tapasztalatai, intézkedései



A munkáltatók 11,5%-ánál a mai napig nem végeztek
kockázatértékelést. Különösen érintettek itt a feketén
foglalkoztató és alkalmi munkavállalókat rendszeresen
foglalkoztató munkáltatók is.

A legutóbbi országos hatósági adatok szerint (felmérés
2012. októberben, 1.528 munkáltatónál, ágazattól,
tevékenységtől, gazdasági formától és méretétől
függetlenül végzett minta) a munkáltatók 88,5 %-a
rendelkezik Magyarországon - változó minőségű -
kockázatértékeléssel.

Még a mai napig a munkáltatók nagy része adminisztrációs
kötelezettségnek tartja és nem is követeli meg a készítőjétől,
hogy számára fontos információkkal segítse az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények kialakítását.

Felmérések adatai



Konkrét tapasztalatok

Hiányosan dokumentált a kockázatértékelések háromnegyed
része.

A veszélyeztetettek körét a munkáltatók 43 %-ánál nem
azonosították.

Minden ötödik munkáltatónál a foglalkozás-egészségügyi
szolgálatot nem vonták be a kockázatértékelés elkészítésébe.

A vizsgált kockázatértékelések több, mint ¾ részénél
hiányosságokat tapasztalunk, hiányoznak az alkalmazott
munkaeszközök, veszélyes anyagok, nem azonosított a
veszélyeztetettek köre, stb.



Konkrét tapasztalatok

A munkáltatók 50%-ánál nem végezték el a határértékhez
kötött vegyi anyagok expoziciójának mérését, a speciális
kóroki tényezőket nem ismerik fel, mennyiségi értékelés
(méréssel) nem történt.

A vizsgált kockázatelemzések legalább ¾ részénél további
jelentős minőségi problémák is vannak, áttekinthetetlen, a
szükséges intézkedéseket nem tartalmazza.

Gyakran csak hatósági ellenőrzéskor szembesülnek
azzal, hogy a kockázatértékelés lényegét tekintve a
munkáltatónak szól, és a munkakörülmények javítására
szolgál!



A munkáltató hatósági kötelezés alapján végeztette el a
kockázatértékelést. A 20 oldalas dokumentáció nagy része
jogszabályi hivatkozásokat tartalmazott és a 2 oldalas
veszélyfeltárás kizárólag az eljáró felügyelő hiányosság
megszüntető határozatának intézkedéseit tartalmazta.

Gyakran találkozunk több száz oldalas áttekinthetetlen
elemzéssel, melyet félórai tanulmányozás után bárki bosszúsan
rak vissza az asztalra, mivel semmi értékes információ nem
olvasható ki belőle, leginkább, hogy mit kellene csinálni.

Egy példa szó szerinti idézettel:

„A dolgozóra nézve közvetlen veszély van, de a
munkavégzése során nem gátolja a tevékenységében.”

Néhány kirívó példa



Néhány kirívó példa: 
„Kockázatértékelés” 

2 oldalas



Néhány kirívó példa: 
„Kockázatértékelés” 

2 oldalas



Néhány kirívó példa: „Kockázatértékelés” 
1 oldalas



Néhány kirívó példa: „Kockázatértékelés” 
1 oldalas



A kockázatértékelés a munkáltató leghatékonyabb
eszköze (egyben kötelessége) a munkakörülmények
javítására:

 A tevékenység megkezdésekor már számolni kell a várható
kockázatokkal;
 Kiterjed az összes tevékenységre, munkaeszközre,
technológiára, személyre, terhelésekre, veszélyes anyagra,
munkahelyek kialakítására;
 Beépül valamennyi irányítási szinten végzett tevékenységbe;
 Időszakonként és meghatározott eseményekkor
felülvizsgálandó, elkészítendő;
 Szaktevékenység;
 Ellenőrizhető, nyomon követhető a kötelező dokumentálás
miatt.

A leghatékonyabb megelőző tevékenység…. lehetne!

Összegzés, következtetés



Kockázatértékelési segédlet 2014

Időszerűsége:
Jogszabályok változása,
Ellenőrzési tapasztalatok,
Nemzetközi tanulmányok megjelenése,
KKV-k támogatása

Fő célja:
Közérthetőség, egyszerű értelmezés elősegítése

Felépítése:
Alapelvek,
Magyarázatok, értelmezések,
Szükség esetén jogszabályok megnevezése, de nem megismétlése,
Példák bemutatása,
Módszerek ismertetése,
Folyamatok szemléltetése ábrákkal,
Kockázatértékelés lépéseinek kifejtése,
Mellékletek: speciális előírásokról, mérési kötelezettségről



A kockázatértékelés egy folyamat, ahol meg kell vizsgálni az
adott munkakörülményeket és meg kell határozni a konkrét
teendőket, de ehhez nem feltétlenül szükséges matematikai
valószínűségek vagy elméleti összefüggések megállapítása.

Át kell tekinteni, hogy az adott munkahelyen mi károsíthatja,
veszélyeztetheti a munkavállalókat, a feltárt veszélyek
kiküszöbölhetők-e vagy sem, és milyen személyi, tárgyi,
szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében, hogy a
munkabalesetek és az egészségkárosodások megelőzhetők
legyenek.

A munkavédelmi követelmények teljesülésének szisztematikus
ellenőrzése, a hiányosságok, illetve szabálytalanságok feltárása,
megszüntetése, és a kockázatok elfogadható szinten tartása,
amelyben a legfőbb eszköz a széles körű munkavédelmi
ismeretek ésszerű alkalmazása (esetenként szükségesek .
mennyiségi vizsgálatok, munkahigiénés mérések is).

Kockázatértékelési segédlet 2014



Kockázatértékelési segédlet 2014

A kockázatértékelés fő célja
Valósuljanak meg az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételei.
A megteendő intézkedések meghatározása és fontossági
szempontból történő rangsorolása.
A veszélyek megszüntetése vagy a fennmaradó kockázatok
elfogadható mértékűre csökkentése.

Első kockázatértékelés értelmezése:
Vannak olyan körülmények vagy paraméterek, amelyeket csak a
tevékenység megkezdése után lehet pontosan azonosítani,
megállapítani vagy mérni (zaj, rezgés, veszélyes
anyagok/keverékek expozíciója, stb.) Ezeket a méréseket a
tevékenység megkezdésekor (pl. próbaüzem alatt) mihamarabb
el kell végezni, hogy a károsító hatást megelőzzük.



Kockázatértékelési segédlet 2014

A kockázatértékelés időszakos elvégzése:
A munkáltatónak figyelemmel kell lennie arra, hogy külön
jogszabály tartalmaz-e az Mvt. szerinti 3 éves határidőnél
szigorúbb előírást, mivel adott esetben annak megfelelő
időközönként kell újbóli kockázatértékelést végeznie az adott
tényező vonatkozásában.
Az általános előírástól való eltérést, azaz speciális jogszabályi
rendelkezés alkalmazását a veszélyek, a veszélyeztetés várható
bekövetkezésének valószínűsége és a következmények
(egészségkárosodások, illetve megbetegedések) súlyossága, azaz
a kockázati szint indokolja.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően, a kockázatértékelés során
továbbra is figyelembe kell venni az egyes munkahelyi kóroki
tényezőkre (pl. zaj-, rezgésexpozíció 1 év felülvizsgálat, rákkeltő
anyagok 2 év, biológiai tényezők 1 év, stb.).



Kockázatértékelési segédlet 2014

A kockázatértékelés időszakos elvégzése:
Az időben soron következő kockázatértékelés elvégzése nem
feltétlenül jelenti a kockázatértékelés teljes körű
megismétlését, hanem annak vizsgálatát, hogy a legutóbbi
kockázatértékelés elvégzése óta történt-e olyan változás a
munkakörnyezeti vagy kockázati tényezőkben, amely indokolja a
kockázatértékelés adott szempontra történő elkészítését.
(Munkahigiénés mérések kötelezőek!)

Meg kell állapítani, hogy a korábban meghatározott
kockázatcsökkentő intézkedések megfelelőek, hatásosak voltak-
e, és csökkentek-e a kockázatok, illetve a fennmaradó
kockázatok mértéke továbbra is elfogadható szinten van-e.
A kockázati tényezők megváltozását a munkáltató köteles
megvizsgálni. A három évenként esedékes kockázatértékelési
kötelezettségen túl újbóli kockázatértékelést kell végezni, ha a
munkakörnyezeti tényezőkben bekövetkezhetett olyan
változás, amely beavatkozást igényel.
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Indokolt eset:

 az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz,
munkavégzés módjának megváltozása,
 minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő
változtatás, amelynek eredményeképpen a munkavállalók
egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi
tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-,
rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost
légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást),
 az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz,
munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben
bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve
foglalkozási megbetegedés előfordult, továbbá
 ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott
szempontra nem terjedt ki.
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Indokolt eset értelmezése:

Nincs általános szabály!

A munkáltatónak az adott munkahely figyelemmel kísérése
alapján kell megállapítania, hogy a munkakörülményekben
bekövetkezett változások befolyásolták-e olyan mértékben a
kockázatokat, ami miatt az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételei már nem biztosítottak.

Pl.: zajos gép áttelepítésekor ismételt zajmérés szükséges, új
technológia beillesztésénél a meglévő viszonyokhoz történő
kölcsönhatást is kell vizsgálni.

Nem minden munkabaleset jelent feltétlenül okot a
kockázatértékelés újbóli elvégzésére, csak ha az
alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz,
vagy a munkavégzés módjának hiányossága közrejátszott-
e a balesetben.
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Fokozott expozíció és foglalkozási megbetegedés esetén a
kockázatértékelés elkészítésének indokolt estei, melynek
az érintett tevékenységre, technológiára, munkaeszközre,
vagy a munkavégzés módjára kell kiterjednie:

 A halálos foglalkozási betegség,
 a tömeges foglalkozási betegség,
 a tömeges fokozott expozíció, illetve
 ugyanazon kóroki tényezőre visszavezethető, ugyanazon
tevékenységgel kapcsolatosan ismételten előforduló fokozott
expozíciók esete indokolt esetnek minősül.
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Kik végezhetik a kockázatértékelést? 
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági, illetve
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.
Előnyös, ha olyan szakember végzi, aki az adott tevékenységet
jól ismeri, megfelelő gyakorlattal és helyismerettel rendelkezik.

Kik kötelesek ebben közreműködni?
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónak és a
munkavédelmi (munkabiztonsági) szakembernek a
kockázatértékelésben, kockázatbecslésben közre (és
együtt) kell működniük (amennyiben nem ő maguk végezték)
és az elkészült dokumentumokat aláírásukkal hitelesíteniük kell.

Kiket indokolt még bevonni?
A munkavállalókat vagy a munkavédelmi képviselőket,
további szakembereket a tevékenység jellegétől,
összetettségétől függően (például: ergonómus,
munkapszichológus, vegyész).
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A kockázatértékelés
folyamatának főbb
tartalmi elemei
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..

Munkaeszköz kockázatértékelése



Kockázatértékelési segédlet 2014

Gyártói kockázatértékelést (gép, veszélyes anyag, stb.) nem 
kell megismételni, a munkavégzés során fellépő kockázatokat 
kell értékelni!

1. lépés: A veszélyek és a kockázatoknak kitett személyek 
azonosítása 
Munkaeszköz, munkakörnyezet, klíma, veszélyes anyagok, fikai, 
biológiai tényezők, munkavégzésből, fiziológiai, idegrendszeri és 
pszichés tényezőkből származó veszélyek, személyi tényezők.

Elég lehet a tájékozódó jellegű vizsgálat, amennyiben az elegendő
adatot szolgáltat a munkavállalót érő terhelés meghatározásához és
az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés
megteremtéséhez.
El lehet tekinteni pl.: zajméréstől, ha a munkáltató nyilatkozata
alapján egyértelműen és bizonyíthatóan kijelenthető, hogy a
zajterhelés biztosan nem haladja meg a jogszabályban
meghatározott határértéket.
Kötelező azonban mérést végezni, ha azt jogszabály írja elő.
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2. lépés: A kockázatok értékelése és rangsorolása

A veszélyből eredő lehetséges káros következmény
mértékét és súlyosságát (ideértve a veszélyeztetettek számát
és a sérülés vagy egészségkárosodás lehetőségét és mértékét
is), valamint a veszély bekövetkezésének valószínűségét
kell becsülni.

Minőségi becslés, mennyiségi becslés (határértékkel
szabályozott kóroki tényezők esetén)

Cél annak vizsgálata, hogy a körülmények megfelelnek-e
a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, továbbá
biztosított-e a kockázatok elfogadható szinten tartása.



Kockázatértékelési segédlet 2014

Példa
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Veszélyes anyag egészségkárosító hatását befolyásoló tényezők:



Kockázatértékelési segédlet 2014

3. lépés: Megelőző intézkedések meghozatala 

A kockázatok minőségi és szükség szerint mennyiségi értékelését
követően a munkáltatónak a következőket kell eldöntenie:

 a jelenlegi munkakörülmények kielégítik-e a munkavédelemre
vonatkozó szabályok követelményeit;

 milyen intézkedésekkel lehet a jelenlevő veszélyforrásokat
megszüntetni, a kockázatokat pedig elfogadható mértékűre
csökkenteni (kockázatot meg kell előzni, keletkezési helyén kell
megszüntetni vagy kevésbé kockázatossal kell helyettesíteni);

 a kockázatok megfelelő ellenőrzés alatt vannak-e.

A munkáltatónak intézkedési (kollektív, egyéni, szervezési) 
tervet kell készítenie a kockázatok csökkentése 
érdekében, a felelős és a határidő megjelölésével.
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A fertőzés és fertőző betegség létrejöttéhez három tényező
szükséges:
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4. lépés: Cselekvés 

 A munkakörülmények javítására hozott intézkedésekhez
felelősöket és pontos határidőket rendelt.

 A helyi szabályoknak megfelelő dokumentálás nemcsak a
nyomon követhetőség miatt fontos, hanem a végrehajtó
munkatársak felelősségének tudatosítása miatt is. Gyakran
több munkatárs tevékenységének eredménye a kockázat
csökkentő fejlesztés, és előfordul, hogy külső vállalkozás is részt
vesz a megvalósításban.

 Gondolni kell a tervezés, kivitelezés, és szükség esetén a
használatba vétel vagy az előírt mérések dokumentálására is.

 A kockázatértékelés akkor lesz eredményes, ha a megtett 
intézkedések során érzékelhető, kimutatható, esetleg 
mérhető a károsító hatás(ok) csökkenése, megszűnése. 
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5. lépés: Nyomon követés és felülvizsgálat 
A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés
megállapításaként, a kockázatok csökkentése érdekében
meghatározott és végrehajtott intézkedések valóban
hatásosan és stabilan csökkentették a kockázatokat.

Dokumentálás:
a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya;
az értékelést végző azonosító adatai; 
a veszélyek azonosítása; 
a veszélyeztetettek azonosítása és az érintettek száma; 
a kockázatot súlyosbító tényezők; 
a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése és annak 
megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre 
vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok elfogadható 
szinten tartása; 
a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök 
megjelölése; 
a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következő időpontja; 
az előző kockázatértékelés időpontja. 



Motiváltság

 Jogkövetés?
 Morális okok?
 Presztízs kérdés?
 Gazdasági megfontolás:

Költség?
Költség megelőzés?
Biztosítási kiadások?

 Hatósági fellépés?

A munkavédelmi szakma közös célja a munkáltatói és
munkavállalói tudatosság növelése, érdekeinek
nyilvánvalóvá tétele.



Van mit tenni a munkakörülmények 
javítása érdekében?



…csak megfontoltan, ne ártsunk a 
munkavédelem ügyének!



Nemzeti

Munkaügyi

Hivatal

EGYÜTT A 
KOCKÁZATOK 

MEGELŐZÉSÉÉRT!

Köszönöm a figyelmet! www.munka.hu

Nesztinger Péter


