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1. Nyitó gondolatok

A munka világában meghatározó fontosságú az emberi egészség és biztonság garantálása.
Tömören ezt a tevékenységet hívjuk munkavédelemnek. A munkavédelem a szervezetek
versenyképességét közvetlenül, illetve közvetetten befolyásoló tényező.
Ez értelemszerűen így van a nagykereskedelmi ágazat vonatkozásaiban is.
Az igazi munkavédelem arca azonban a szervezetek működésében sokszor rejtve marad,
adminisztratív tehernek, jogszabályi nyomásra elvégzendő feladatnak tekintenek rá. Ennek a
munkának az a célja, hogy a korszerű munkavédelem alapjaival ismertesse meg azokat a
munkatársakat, akik a munkavédelem eredményeiben különösen érdekeltek, illetve érintettek.
Azaz a munkavédelmi képviselőknek.
A munkavédelem fogalma, tartalma, célja a mindennapi gazdasági- társadalmi élet
szereplői számára nem mindig egyértelmű. Azok a tulajdonosok, különböző szintű vezetők,
munkavállalók, akik nem rendelkeznek munkabiztonsági, munkaegészségügyi területtel
kapcsolatos érdeklődéssel, valamilyen mértékű ismerettel sokszor és sok- féleképen
vélekednek róla.
Ez a könyv elsősorban azoknak a munkavédelmi képviselőknek íródott, akik ezen a
vezetői, munkavállalói szemléleten változtatni tudnak, illetve tudhatnak. Azok számára, akik
a

munkabiztonsági,

munkaegészségügyi

szaktevékenységet

végző

szakemberekkel

együttműködnek, akik a szaktevékenység eredményeit felhasználják, hasznosíthatják. Azok
számára, akik a munkavédelem területén döntést kezdeményezhetnek, akiken többek között
múlik, hogy a munkavédelem az egészség és biztonság garantálása mellett a versenyképesség
fokozása érdekében eredményes területe lesz-e az adott szervezetnek, vagy csupán
adminisztratív

teherként

kezelve

lényeges

változások

generálása

nélkül

papírok

keletkezéséhez vezessen a fiókok számára.
Azoknak íródott, akik haszonélvezői - vagy kárvallottjai – a munkavédelem mindennapi
gyakorlatának. Akikért van. Azaz valamennyi munkavállalóért. Fontos, hogy tudják, egy
szervezetben milyen szerepet kellene kapnia, hogyan kellene tevékenykednie, kommunikálnia
a „munkavédelemnek”. Igényeljék azokat a saját és társaik egészségét és biztonságát érintő
információkat, amelyek ismerete nélkül aggályossá válhat az egészséget nem veszélyeztető és

biztonságos munkavégzés gyakorlata. Igényeljék a részvételt a kockázatértékelésben, a
munkavédelmi

folyamatok

megtervezésében,

működtetésében,

a

teljesítmények

értékelésében. Hiszen értük van, és ugye nyilvánvaló, ha csak azok maradnak ki egy rendszer
működéséből, kommunikációs köréből, információiból, akiket meg kellene védeni, akkor az a
rendszer rossz, működésképtelen!
A munkabiztonsági-, munkaegészségügyi szakemberek tevékenységével kapcsolatos
elvárások, követelmények megfogalmazásának, az elvégzett tevékenység értékelésének, a
tevékenységek hasznosításának folyamatait igyekszünk más megvilágításba helyezni a
munkavédelemben ez idáig kevésbé járta olvasó számára, ezzel segítve a munkáját, illetve
hangsúlyozni ezen irányú tevékenység fontosságát a szervezet működése – különös tekintettel
a munkahelyi egészségfejlesztéssel kapcsolatos vonzataira – szempontjából.
Természetesen nem célja az oktatási anyagnak, hogy munkavédelmi „szakembereket”
képezzen. De célja, hogy a munkavédelmi képviselőket olyan helyzetbe hozza, amelyből már
érdemben kérdezni, kezdeményezni, javasolni tudnak mind a munkavédelmi szakemberek,
mind a munkahelyi vezetők vonatkozásában.
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2. A munkavédelem értelmezése célja szerint

Ahhoz, hogy a munkavédelmet értelmezni tudjuk, a megfelelő helyi szabályozását
megalkothassuk, hogy a gyakorlatban jól tudjuk csinálni, célszerű végig gondolnunk, a
munkavédelem lényegét, alapvető célját.
Az 1993.évi XCIII. Törvény a munkavédelemről I. Fejezete az 1.§ -ban a következőket
rögzíti:
’E törvény alkalmazásában a munkavédelem: a szervezet munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának
megvalósítására szolgáló, törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint
mindezek végrehajtása.” A 4.§ pedig az alábbiakat rögzíti: „Az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell meghatározni, hogy
végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a munkavégzés
hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is.”
A jogszabály alapján tehát a munkavédelem munkáltató által meghatározott szabályok
alkotása, és azok végrehajtása.
De ha mélyebben végig gondoljuk a jogszabály alkotó tényleges szándékát, akkor a
munkavédelem célját az alábbiak szerint is meghatározhatjuk.
A munkavédelem alapvető célja, hogy munkavégzés közben, azzal összefüggésben soha
senki ne sérüljön meg, ne szenvedjen balesetet, ne betegedjen meg, ne érje
egészségkárosodás! Ez a valódi cél!
Ha egy kicsit ízelgetjük ezt a célt, akkor előbb utóbb el kell gondolkodnunk azon, hogy
soha senki! Soha senki! Ez a két szó rendkívül súlyos üzenetet hordoz. Hiszen ez az jelenti,
hogy a munkavédelem végeredményében a „nulla hibára” törekszik! Soha senki!
A „nulla hiba” elérése rendkívül nehéz, sokak szerint lehetetlen is. De azért, ha ennek a
törekvésnek a fókuszában az emberek egészsége, biztonsága, élete áll, akkor azért törekedni
csak kellene rá!
Egy rendkívül nehéz feladat megoldása felé vezető útra lép, aki a munkavédelemben
szerepet vállal. A munkavédelem egy nagyon összetett és bonyolult feladat, amelyben
számtalan szereplő (a tulajdonos, munkáltató legfelső vezetése, középvezetők – ha vannak -,
közvetlen

munkairányítók,

munkavédelmi
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képviselők,

minden

munkavállaló,

munkabiztonsági szakember, munkaegészségügyi szakember, beszállítók, egyéb partnerek,
munkavédelmi hatóság stb.) tevékenységének, akaratának, szándékának az összehangolására
van szükség. Ez pedig azt jelenti, hogy a munkavédelem sok ember együttműködésén
nyugszik, azaz alapvetően ember-ember közötti kapcsolatok összetett rendszere. Aminek az
eredményeként születnek meg majd a szabályok, kerülnek kialakításra a szükséges műszaki
feltételek, aminek eredményeképpen a szabályoknak megfelelő működés valósul meg, aminek
eredménye a munkavédelem alapvető céljához való egyre közelebb kerülés.

2.1. Bevezetés a munkavédelembe

A munkavédelem egy multidiszciplináris tudomány, azaz több tudományág együtteseként
jeleníthető meg.

1. ábra. A munkavédelem néhány főbb szakterülete

Miért ez az összetettség, miért ez a sokszínűség?
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A munkát végző embert a munkavégzés közben, azzal összefüggésben számtalan tényező
veszi körül, számtalan tényező van jelen.
Fizikai-, kémiai-, biológiai-, ergonómiai-, pszichoszociális tényezők sorával kell
foglalkozni a munkahelyeken a munkavállalók egészsége és biztonsága érdekében.
Ezeket

a

tényezőket

megterheléseknek.
nagysága,

A

megterhelések

mennyisége

vonatkozásában

jogszabályok,
bizonyos
biztosítását

hívjuk

szabványok

limiteket,
a

kereteket,

munkáltatónak

rögzítenek
amelyek
meg

kell

oldania. Ezeknek a megterheléseknek a
megfelelősége
szaktevékenység

áll

a

munkabiztonsági

tevékenységének

a

fókuszába.
Ugyanakkor – és ezt saját tapasztalataink alapján is tudhatjuk -, hogy ugyanakkora
megterheléseket különböző embereknek más-és más féleképpen okoz problémát.
A munkavédelemben itt jutunk el a
kulcsfontosságú elemhez, az egyénhez!
A

megterhelések

a

különböző

munkavállalókat más és más mértékben
igénybe.

vehetik

Ennek

az

igénybevételnek a nagyságát, mértékét a
munkavédelem másik nagy szakterülete,
a munkaegészségügy, azon is belül a
foglalkozás-egészségügy

követi

figyelemmel. A cél annak biztosítása,
hogy

ezek

ne

lehessenek

2. ábra. Megterhelés és igénybevétel. "Amibe az egyik
beleszakad, a másiknak meg sem kottyan."

túlzott

nagyságú igénybevételek, amelyek a munkavállaló egészségét maradandóan károsíthatják.
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3. ábra. A munkavédelem felépítése.

2.2. A magyar munkavédelmi szabályozás

Az 1993. évi XCIII. Munkavédelmi Törvény, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályok
irányultságát,

tartalmát

alapvetően

határozta

határozzák

meg

Magyarországon

a

munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket. Ezeket egészítik ki a szabványok aprólékos
rendszere.
A magyar munkavédelmi szabályozás megfelel az Európai Unió vonatkozó irányelveinek,
azokkal teljesen összhangban van.
Az 1993. évi XCIII Törvény a munkavédelemről tételesen rögzíti, hogy az állam, a
munkáltató, a munkavállaló milyen munkavédelemi kötelezettségeknek, kell, hogy eleget
tegyen. Azt rögzíti, hogy mit, de azt nem, hogy hogyan!
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2.2.1. Jogszabályoktól a munkáltatói szabályozásokig

A „hogyan” megtervezésében segít minden munkáltatónak a munkavédelem szabályozási
rendszere.
A munkavédelem szabályozási rendszere ennek megfelelően a következő négy
szabályozási szintet foglalja magába:
•

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény

•

Szakminisztériumok rendeletei, miniszteri rendeletekkel hatályba léptetett szabályzatok,
szabványok

•

Szabványok (Fontos megjegyezni, hogy a szabványok önmagukban nem kötelezők.
Azonban a szabványtól való eltérés esetén a munkáltató köteles – vitás esetben - annak
bizonyítására, hogy az általa használt megoldás munkavédelmi szempontból legalább
egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással)

•

Munkáltató rendelkezései, szabályozásai
Az alapot a munkavédelmi törvény adja, ennek a megvalósításában segít bizonyos

területekre vonatkozó konkrét követelmények megfogalmazásával a miniszteri rendeletek
rendszere.

4. ábra. A munkavédelem szabályozási piramisa.
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A szabványok használata hazánkban nem kötelező, de vitás helyzetben bizonyítani kell
tudni, hogy a szabványtól eltérő megoldás egyenértékű, vagy jobb eredményt biztosít, mint a
szabványban rögzített.

5. ábra. A szabványok gyakorlati alkalmazási lehetőségei

A szabályozási piramis csúcsán a munkavédelem megvalósításának a mikéntjét rögzítő
munkáltatói szabályozás áll. (Leggyakoribb hiba ezekkel a munkahelyi szabályozásokkal,
hogy a munkavédelmi törvény, illetve néhány miniszteri rendelet idézetei szerepelnek benne,
és többnyire elnagyoltak az adott vállalatra, vállalkozásra vonatkozó konkrét feladatokkal
kapcsolatosan)
A munkáltatói munkavédelmi szabályozásnak illeszkednie kell az adott szervezet


tevékenysége jellegéhez,



a tevékenység összetettségéhez, bonyolultságához,



a szervezet méretéhez,



a szervezet tagoltságához.
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6. ábra. Egy adott vállalkozás lehetséges munkavédelmi szabályozási rendszere.

A munkavédelmi törvény részletesen rögzíti a munkavédelem egyes szereplőinek a
feladatait, kötelezettségeit és jogait. Ezért fontos, hogy minden munkavédelmi képviselő
ismerkedjék meg közvetlenül is a munkavédelmi törvénnyel.
1993. évi XCIII Törvény a Munkavédelemről

2.2.2. A munkáltató felelőssége és feladatai a munkavédelem területén

A munkáltató egy személyben felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek mindenkori biztosításáért.
A Munkavédelmi Törvény (továbbiakban Mvt.) filozófiáját, irányultságát meghatározó
szempontok, motivációk, hatások, igények számos speciális elemet tartalmaznak. A
megfelelés indikátorai:
•

Nemzetközi egyezmények (EK irányelvek)

•

Tartalmi, szellemiség béli megegyezés

•

Esetenként

nemzetközi

egyezmények

módosításokkor)
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szószerinti

beiktatása

(pl.

•

Az előző szabályozásokból a gyakorlatban jól bevált elemek ne maradjanak ki,
továbbra is gazdagítsák a jogszabályt

•

Hosszú távra való érvényesülésnek való megfelelés

•

Technika változása, fejlődése miatt ne igényeljen gyakori módosítást

Így az Mvt. keret jellegű törvény. A Munkavédelmi Törvény alapvető célja, a munkát
végző ember egészségének és munkavégző képességének hatékony és eredményes megóvása.
Az Mvt. a megelőzés eredményességére helyezi a hangsúlyt, a prevenció gyakorlatát
helyezi fókuszpontba a munkavállalók egészségének és munkavégző képességek a megóvása
érdekében.
Az Mvt. rögzíti az azokat az alapelveket, melyeken a jogszabály egész felépítménye épül.
Ezek az alapelvek a következők szerint is összefoglalhatók:
•

Állam

a

munkáltatói

és

munkavállalói

érdekképviseleteivel

egyeztetve

meghatározza a munkavédelem országos programját.

•

Alapvető követelmények, irányítási, ellenőrzési intézmények, program

Munkáltató felelőssége


Egészséget

nem

követelményeinek

veszélyeztető

és

megvalósításáért,

biztonságos
annak

munkavégzés

konkrét

módjának

meghatározásáért


Munkavállalók felelőssége nem érinti a munkáltató felelősségét



Költségeket nem háríthatja a munkavállalóra



Minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg a
munkavégzés reá vonatkozó szabályokat

•

Állam felügyeleti szerveket működtet (segít, ellenőriz)

•

Védelmet kell nyújtania a munkavállalókon túl a hatókörben tartózkodók,
szolgáltatást igénybe vevők számára is.

•

Érdekegyeztetés, együttműködés

•

Adatvédelem (statisztika)

•

Munkavédelmet érintő minősített feladatok ellátása szaktevékenységnek minősül
(minősített feladatokat csak szakképesített szakember végezheti el)

A Mvt. 9. §-ának értelmében a törvény tárgyi hatálya a szervezett munkavégzésre terjed ki.
Szervezett munkavégzés fogalmi meghatározását a Munkavédelmi Törvény 87. § 9.
pontjában találhatjuk. Eszerint a szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve
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a természetes személy, munkáltató háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében
történő

munkavégzést.

(közfoglalkoztatási,

kormányzati

szolgálati,

közszolgálati,

közalkalmazotti jogviszonyban, bíró szolgálati viszonyában, igazságügyi alkalmazottak
szolgálati jogviszonyában, ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a
munkaviszony jellegű jogviszonyban, szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a
szakmai képzési követelmények teljesülése során). Ezeken felül a tanuló-szerződés alapján, a
hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során.
A foglalkoztatási jogviszony milyenségétől függetlenül a munkát úgy kell összehangolni a
különböző alkalmazásban álló és az utóbbi esetben nem álló (önfoglalkoztató) munkát végzők
között, hogy az sem az ott dolgozókra, sem pedig a munkavégzés hatókörében tartózkodókra
veszélyt ne jelentsen.
Ennek

megfelelően

a

munkáltató

felelőssége

az

alábbi

főbb

tevékenységek

megtervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében ölt testet:
•

Létesítés (munkahelyek, gépek, berendezések stb.) szabályszerűsége, megfelelősége

•

Üzembe helyezés – munkavédelmi üzembe helyezés megfelelő elvégzése

•

A munkavégzés tárgyi feltételeinek mindenkori biztosítása,

•

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények teljesítése,

•

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeinek
mindenkori biztosítása,

•

Kockázatértékelés elvégzése, átfogó megelőzési stratégia megalkotása,

•

A munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása,
nyilvántartása,

•

A munkavállalókkal folytatott tanácskozás megtervezése, gyakorlati működtetése,

•

A munkavédelmi képviselő választás lebonyolítása, a munkahelyi munkavédelmi
bizottság működési feltételeinek biztosítása, a paritásos munkavédelmi testület
létrehozása,

•

A távmunkavégzés eltérő munkavédelmi szabályainak érvényesítése távmunkavégzés
esetén.

A fenti feladatok tartalmát, a végrehajtásukban szereppel bíró munkakörök megnevezését,
a megvalósítás, az ellenőrzés, a számon kérés módját a munkáltatónak a munkavédelmi
szabályozásában rögzítenie kell.
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Külön ki kell emelni a munkavédelmi törvény 54.§-ában foglalt munkáltatói feladatokat,
amely szerint:
Mvt. 54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket:
•

a veszélyek elkerülése;

•

a nem elkerülhető veszélyek értékelése;

•

a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;

•

az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és
munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű
munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a
munkaidő beosztására;

•

a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;

•

veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;

•

egységes

és

átfogó

megelőzési

stratégia

kialakítása,

amely

kiterjed

a

munkafolyamatra, a technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a
szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására (szaktevékenység);
•

a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;

•

a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.

Az elmúlt évek tendenciái egyre inkább előtérbe hozták a távmunka intézményét – amely
bizonyos nagykereskedelmi munkaköröket érinthet is – és értelemszerűen ez magával hozta a
távmunkára vonatkozó munkavédelmi szabályozás megalkotásának szükségességét.
A távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által
biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz használatát a munkáltató
munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot követően engedélyezi.
Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen
megfelelőnek minősített munkahelyen folytatható. A munkahelyen a munkavállaló csak a
munkáltató hozzájárulása alapján változtathatja meg a munkavédelmi szempontból lényeges
munkakörülményeket.
A munkáltató által foglalkoztatott munkavédelmi szakember a szükséges munkavédelmi
feladatok elvégzése, a munkavédelmi eljárások lefolytatása - így különösen az üzembe
helyezés, kockázatértékelés, felülvizsgálat, balesetvizsgálat - céljából léphet be és
tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
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A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a szervezetnél kialakított munkavédelmi
rendszerben a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és
gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük
adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a
munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
A hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végezheti. A
munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt
legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési
helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a
munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

2.2.3. A munkavállalókra vonatkozó jogok és kötelezettségek

A munkavédelmi törvény a munkavállalók kötelezettségeivel kapcsolatosan az alábbiakat
rögzíti:
•

A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a
munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi
oktatásnak megfelelően végezhet munkát.

•

Köteles munkatársaival együttműködni, munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy
más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles
o Munkaeszköz

biztonságos

állapotáról

meggyőződni,

rendeltetésszerűen

használni, karbantartani,
o Egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni, tisztításáról
gondoskodni,
o Munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot
viselni,
o Fegyelmet, rendet, tisztaságot megtartani,
o Szükséges ismerteket elsajátítani, alkalmazni,
o Előírt orvosi vizsgálaton részt venni,
o Veszélyről,

rendellenességről,

üzemzavarról

a

munkáltatót

azonnal

tájékoztatni, tőle elvárható módon azokat megszüntetni,
o Munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem
alakíthatja át a biztonsági berendezéseket
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o Köteles

együttműködni

a

munkáltatóval,

munkabiztonsági,

munkaegészségügyi szakemberekkel a hatósági intézkedések teljesítése, illetve
a munkáltató által hozott intézkedések végrehajtása során
A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától


az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes
tevékenységhez a munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések
megvalósítását,



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



a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és
védőeszközök, az előírt védőital, valamint tisztálkodó-szerek és tisztálkodási lehetőségek
biztosítását,



nem érheti hátrány munkavédelmi kérdések kapcsán megvalósított fellépéséért,



jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét
közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével
másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni
védőeszközök működő-képtelensége, illetve hiánya.



Joga van munkavédelmi képviselőt választani, joga van – a törvényi feltételek teljesülése
esetén – munkavédelmi képviselőnek megválasztatni.

2.2.4. A munkavédelmi képviselők hatásköre és felelőssége

A megválasztott munkavédelmi képviselő hatásosan járulhat hozzá az adott vállalkozás,
vállalat munkavédelmi teljesítményének növeléséhez.
A munkavédelmi képviselőt munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység végzésére nem
lehet, de az a munkavédelmi képviselő, aki tenni akar az ügyért, az széleskörű
jogosultságokkal, lehetőségekkel rendelkezhet:
A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni


A munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról
(ehhez célszerű megismerni az adott vállalat, vállalkozás kockázatértékelését, az
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egyéni védőeszköz nomenklatúrát, az időszakos munkavédelmi felülvizsgálatok
eredményeit stb.)


Az egészség megóvása és a munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések
végrehajtásáról. (Ehhez pontosan ismernie kell, hogy a munkáltató milyen
munkavédelmi intézkedéseket hozott, milyen tartalommal és milyen határidőkkel.)



A munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
történő felkészítéséről és felkészültségéről. (Ezt egyrészt saját „bőrén” is
megtapasztalhatja – hiszen részt vesz ő is a munkavédelmi oktatásokon -, illetve a
mindennapi munkavégzés során „élőben” tapasztalja a munkatársak munkavédelmi
felkészültségének az állapotát.)
Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő munkavédelmi ellenőrző, fejlesztő

tevékenységét ki tudja teljesíteni a munkavédelmi képviselő:


Működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat



Részt

vehet

a

munkáltató

munkavédelmi

döntései

előkészítésében

(A

munkavédelmi képviselő bevonását a munkáltatónak minden esetben meg kell
kísérelnie. A munkavédelmi képviselő saját döntése alapján vesz részt, avagy
marad távol. Kötelezni nem lehet. Azaz a „feltételes” nem arra vonatkozik, hogy a
munkáltató, ha karja bevonja, ha akarja nem!)


Tájékoztatást kérhet a munkáltatótótól minden vonatkozó munkavédelmi
kérdésben. (A kockázatértékelés miként történik? Milyen intézkedéseket hozott a
munkáltató a kockázatértékelés eredményei alapján? Mit tartalmaz az átfogó
megelőzési

stratégia?

Ki

és

hogyan

látja

el

a

munkabiztonsági,

a

munkaegészségügyi feladatokat? stb.)


Véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti szükséges intézkedés megtételét.



Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, foglalkozási megbetegedés
körülményeinek

tisztázásában

(A

munkavédelmi

képviselő

bevonását

a

munkáltatónak minden esetben meg kell kísérelnie. A munkavédelmi képviselő
saját döntése alapján vesz részt, avagy marad távol. Kötelezni nem lehet. Azaz a
„feltételes” nem arra vonatkozik, hogy a munkáltató, ha karja bevonja, ha akarja
nem!).


Indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi felügyelethez fordulhat.



Hatósági ellenőrzéskor az ellenőrző személlyel közölheti észrevételeit.



Szakértőt vehet igénybe.
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Munkavédelmi Szabályzat kiadásához egyetértése szükséges. (Ez lényegében
vétójog!)

A munkavédelmi képviselő munkavédelmi érdekképviselete széles spektrumon valósulhat
meg a munkáltató munkavédelmi törekvéseit támogatva, azt erősítve.
Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy a munkavédelmi képviselőnek nemcsak a
munkáltató, hanem a többi munkavállaló irányában is képviselnie kellene a munkavédelmi
értékeket.

2.2.5. A vállalatok, vállalkozások legmagasabb munkavédelmi döntési szerve

A Paritásos Munkavédelmi Testület a munkavédelmi törvény szándékai szerint az adott
vállalat, vállalkozás legmagasabb munkavédelmi döntési szerve.
Amennyiben három, vagy annál több munkavédelmi képviselő kerül megválasztásra, úgy a
munkáltatónak létre kell hoznia a testületet.
Paritásos, mert ugyanolyan számú döntésképes vezető, és ugyanolyan számú
munkavédelmi képviselő alkotja. (Létszám különbség esetén a póttagok veszik át a tagok
helyét, de nem fordulhat elő, hogy az egyik fél létszám „többlete” vezessen olyan döntéshez,
ami a másik fél által számára elfogadhatatlan lenne).
A testület elnöki posztját a két fél felváltva adja.
A Paritásos Munkavédelmi Testület munkáját a saját maga által elfogadott ügyrendje
szerint kell végeznie.
A paritásos testület:


Rendszeresen, de legalább évente egyszer értékeli a munkahelyi munkavédelmi
helyzet és tevékenység alakulását, és ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket.
(Például: megalkotja az átfogó megelőzési stratégiát, munkavédelmi projekteket
tervezhet, indíthat el stb.)



Megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, követi megvalósulását.



Állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.



Testület léte nem érinti a munkavédelmi képviselők, a munkavédelmi bizottság
jogállását, a munkáltató felelősségét
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Azaz a munkavédelmi képviselő a promt, azonnali intézkedéseket követelő munkavédelmi
nem-megfelelőségek

jelentésétől

az

átfogó

megelőzési

stratégia

megalkotásáig

a

munkavédelem teljes spektrumában kifejtheti tevékenységét, amivel hozzá járulhat a
munkavédelem alapvető céljainak eléréséhez.
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3. A nagykereskedelem jellemző fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai és
pszichoszociális kockázati tényezői

A nagykereskedelemben – mint minden más munkahelyen – valamennyi kockázati tényező
– bár eltérő nagyságrendben és minőségben – jelen van, illetve jelen lehet. Ágazati jellemző
kockázati tényezők területét körbe határolhatjuk, bár ezzel nem terelhetjük el a figyelmet a
többi jelenlevő, illetve megjelenhető kockázati tényezőről.
Mégis, ha ki kell emelni, akkor a következőkre szükséges kiemelt figyelmet fordítani:


Nagy mennyiségű és tömegű anyagmozgatás tevékenysége
o Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás,
o Kézi anyagmozgatás segédeszközzel,
o Gépi anyagmozgatás,
o Anyagszállító rendszerek működtetése,
o stb.
Különösen veszélyes tevékenység fázisok:
o Indítás,
o Mozgatás,
o Megállítás.
Lehetséges következmények: Gázolás, ütés, borulás, leesés, préselés, összenyomás,
csonkulás, hátsérülés, rándulás, ficam, horzsolás stb. Ezek a tevékenységek,
amennyiben a megtervezésük és kivitelezésük nem megfelelően történik. sérüléseket,
baleseteket (halálos, súlyos baleseteket is!), valamint foglalkozási megbetegedéseket,
egészségkárosodásokat egyaránt okozhatnak.



Nagy mennyiségű áruk raktározási, tárolási tevékenység során figyelmet érdemel
o a rakatok kialakítása,
o polcrendszerek stabilitása, teherbírása,
o a mozgatható polcrendszerek működtetése,
o gravitációs polcrendszerek alkalmazása,
o stb.
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Lehetséges következmények: dőlésből, zuhanásból, borulásból adódó sérülések,
balesetek (agyonütés, ütődés, zúzódás, horzsolás stb.), a polcrendszerek mozgatása
során beszorulás, összenyomás.


Munkavégzéssel összefüggő közlekedés (Munkahelyen belül – pl. raktár, eladótér stb.),
munkahelyek között, illetve munkahelyen kívül a közutakon.
o gyalogos közlekedés,
o gépjárművel történő közlekedés.
Lehetséges következmények: karambol, elütés, elesés, botlás, ficam, húzódás,
rándulás stb.



Partnerekkel való kapcsolat
o beszállítókkal,
o viszonteladókkal,
o vevőkkel.
Jellemezheti: időkényszer, mennyiségi-, minőségi problémák, reklamáció, egyéb
konfliktusok.
Lehetséges következmények: túlzott pszichés igénybevétel, munkavégzéssel
összefüggő stressz (alvászavar, kedélyállapot hektikus változása, több apró testi
megbetegedés, súlyosabb megbetegedések, figyelemzavar ami balesettel, sérüléssel
járhat stb.)
A különböző munkakört betöltő munkavállalók tevékenységükből adódóan különféle

kockázati tényezőknek lehetnek kitéve. Ezek a tényezők minden esetben függenek:
o a konkrét munkahely infrastruktúrájától,
o az adott munkahely munkakörnyezetétől,
o az adott munkahelyen használt gépek, berendezések, munkaeszközök műszaki
állapotától,
o a szociális környezettől,
o a karbantartási, takarítási tevékenységek színvonalától,
o a legfelső vezetés stratégiájától, munkastílusától, kommunikációjától,
o a

munkakört

betöltő

személy

egészségi

motiváltságától stb.
o stb.
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állapotától,

felkészültségétől,

Ezért munkakörök kockázatértékelését csak konkrét munkakörök esetében végezhetjük el.
Azonban általánosan is rögzíthető néhány kockázat, amely nagy valószínűséggel megjelenhet
a munkakört betöltő munkavállaló tevékenysége során.

3.1. Kereskedelmi tervező, szervező

Szervezi az információs és kommunikációs termékek kivételével a vállalkozás,
illetve a szervezet piaci kapcsolatait, a piacra való kilépést és a piaci jelenlétet,
külföldi érdekeltségek létrehozásával kapcsolatos teendőket lát el.
Feladatai:


piaci kapcsolatok szervezése, lehetséges üzleti ügyfelek listáinak összeállítása;
(Figyelmet szükséges fordítani az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás
lehetséges konfliktusai miatt megjelenhető munkavégzéssel összefüggő
stresszre, valamint a képernyős munkahely kialakítására, a munkaszék
ergonómiájára.)



vállalkozáson

belüli,

illetve

vállalkozások

közötti

piaci

szervezetek

kiépítésének vizsgálata; (A szervezettervezés, építés, fejlesztés lehetséges
konfliktusaira szükség esetén figyelmet szükséges fordítani, túlzott pszichés
igénybevétellel járhat)


az ügyfelek igényeinek felmérése, a megfelelő áruk és szolgáltatások ajánlása,
ügyfelek

igényeinek

teljesítése,

értékesítési

beszámolók,

javaslatok

kidolgozása; (Figyelmet kell fordítani az elvégzendő feladatok nagyságára,
számosságára, mert a szellemi és fizikai túlterhelés veszélye nagy lehet. A
feladatok megosztásából fakadó ellenőrzési tevékenység hordozhat magában
túlzott pszichés igénybevételt.)


a piaci feladat ellátása, a részfeladatok elvégeztetése más piaci szereplőkkel; (A
döntési, munkaszervezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok – a részfeladatok
számától, összetettségétől, bonyolultságától függően hordozhatják a feladatot
ellátó munkavállaló túlterhelésének veszélyét.)



ügynökök, képviselők megbízásának, irodák létesítésének, kiküldöttek
alkalmazásának,

külföldi

érdekeltségek

létrehozásának,

szerviz-

és

vevőszolgálat ellátásának szervezése, irányítása; (Figyelmet kell fordítani az
elvégzendő feladatok nagyságára, számosságára, mert a szellemi és fizikai
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túlterhelés veszélye nagy lehet. A feladatok megosztásából fakadó ellenőrzési
tevékenység hordozhat magában túlzott pszichés igénybevételt. A döntési,
munkaszervezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok – a részfeladatok számától,
összetettségétől, bonyolultságától függően hordozhatják a feladatot ellátó
munkavállaló túlterhelésének veszélyét.)


az áruforgalmi, a lebonyolítási és a funkcionális (szállítmányozás, vám stb.)
szervezet megszervezése, árajánlatok megtárgyalása, adásvételi szerződések
előkészítése, kezelése; (A szervezettervezés, építés, fejlesztés lehetséges
konfliktusaira szükség esetén figyelmet szükséges fordítani, túlzott pszichés
igénybevétellel járhat. Ezt fokozhatja az időkényszer, a reklamáció, és az egyéb
konfliktust generáló tárgyalás technikai nem-megfelelőség)



kiemelt ügyfelekkel való személyes kapcsolattartás, az ügyfél társadalmi
ismerete, piaci helyzetének felmérése; (A nagy gondosságot, figyelmet igénylő,
a

szervezet

kapcsolatok

eredményessége
alapos,

szempontjából

„tévedéstől,

meghatározó

tévesztéstől”

mentes

jelentőségű
megtervezése,

működtetése, a hibázástól való félelem megjelenését eredményezheti, ami
forrása, generálója lehet a MÖS1- nek, ezért figyelmet kell rá szentelni!)


disztribútori kapcsolatok fejlesztése, a disztribútorok munkájának ellenőrzése;
(Figyelmet kell fordítani az elvégzendő feladatok nagyságára, számosságára,
mert a szellemi és fizikai túlterhelés veszélye nagy lehet. A feladatok
megosztásából fakadó ellenőrzési tevékenység hordozhat magában túlzott
pszichés igénybevételt.)



értékesítési hálózat kialakítása és működtetése; (A szervezettervezés, építés,
fejlesztés lehetséges konfliktusaira szükség esetén figyelmet szükséges
fordítani, túlzott pszichés igénybevétellel járhat. Ezt fokozhatja az időkényszer,
a reklamáció, és az egyéb konfliktusgeneráló tárgyalás technikai nemmegfelelőség)



beszállítókkal való kapcsolattartás; (Figyelmet szükséges fordítani az
időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt
megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre.)

1

MÖS: Munkavégzéssel összefüggő stressz. Akkor beszélhetünk róla, ha a munkavégzéssel kapcsolatos,
illetve azzal összefüggő követelmények teljesítéséhez az adott munkavállaló nem rendelkezik kellő erőforrással.
Azaz erőforrás deficit lép fel. EZ a deficit lehet fizikai, felkészültség béli, mentális stb.
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ügyfél-elégettség felmérése, elemzése. (Kérdőíves, vagy személyes interjú
készítési módszerek megtervezése, a felmérések értékelése, elemzése, a
fejlesztési irányok meghatározása fontos szellemi feladat. Egyéb feladatok
torlódása, ütemezési zavarok esetén azonban vezethet időkényszerhez, és
egyúttal túlzott pszichés igénybevételt okozhat.)

3.2. Targoncavezető

Robbanómotoros vagy villanyüzemű targoncával teherszállítási és anyagmozgatási
feladatokat lát el.
Feladatai:


szállító- és emelővillás targoncák vezetése, működtetése, illetve közúti
közlekedés esetén a KRESZ előírásainak betartása; (A szállítási feladatok
megtervezésénél figyelemmel szükséges lenni az esetleges időkényszerre, ami
balesethez vezethet. Egyrészt saját egészségét és biztonságát veszélyeztetheti –
tartósan fennálló stressz, borulás, ütközés következtében bekövetkezett sérülés,
halál -, illetve gázolás, felszúrás, szilárd felülethez nyomás stb. esetén más
munkavállalók sérülését okozhatja.)



tömeg- és darabáruk, illetve anyagok emelése, polcra helyezése és egyéb
mozgatása; (Fokozott figyelemmel kell lenni az anyag leejtés, a rosszul
kivitelezett emelés miatti borulás, a polcoknak való ütközés, feldöntés stb.
következményeiként bekövetkezhető sérülések, balesetek lehetőségeire!)



a jármű karbantartása. (Munka-, és környezetvédelmi következményekre
figyelmet kell fordítani: fejsérülés, lábsérülés, kézsérülés, vágás, horzsolás,
ütés, ütődés, szúrás, beszorulás, nagynyomású hidraulika folyadék kiáramlása,
olajszennyezés stb.)

3.3. Bolti eladó

Kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő
áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri
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kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk
beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.
Feladatai:


az áru, göngyöleg mennyiségi és minőségi átvétele, abban való közreműködés;
(Figyelmet kell fordítani a bolti eladó áruátvétel közbeni feladataira – amennyiben
az ebben való közreműködésre megbízást kap -pl. csomagolóanyagok által
okozható kézsérülések, estleges ütődések, beszorulások, zúzódások veszélyeire. A
csomagoló anyag esetleges megbontásához alkalmazott vágóeszközök nemmegfelelőségéből, vagy nem megfelelő használatából származó vágási, szúrási
sérülésekre is szükséges fókuszálni. Az áruk jellegéből adódó figyelmet érdemlő
tényezők: biológiai tényezők, illetve kémiai tényezők (veszélyes anyagok és
keverékek csomagolásának sérülése esetén.) A csomagrögzítő anyag – kötél,
műanyag szalag – elvágásakor a kivágódás, kicsapódás veszélyével számolni kell,
ami szem, illetve felületi sérüléseket okozhat.)



a hibás teljesítésből adódó teendők elvégzése; (Az árú átvételben betöltött
szerepétől függően a beszállítókkal esetlegesen kialakuló konfliktusokból adódható
MÖS nagyságára, gyakoriságára szükséges lehet figyelmet fordítani. Hús-,
zöldség áruk minőségi problémáinak feltárásakor biológiai tényezőkre, illetve
veszélyes anyagok és keverékek esetén a csomagolás sérülése esetén az R illetve a
H mondatok szerinti kockázatok veszélyeztethetik a bolti eladót)



az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétének, és azok
szabályszerűségének ellenőrzése; (Az áruátvételben betöltött szerepétől függően a
beszállítókkal esetlegesen kialakuló konfliktusokból adódható MÖS nagyságára,
gyakoriságára szükséges lehet figyelmet fordítani)



gondoskodás az áru minőségének és mennyiségének megóvásáról; (A felelősség
mértékétől, valamint a rá bízott áruk mennyiségétől, sokféleségétől függően túlzott
MÖS megjelenésével számolni lehet szükséges. A nem-megfelelőség jelzése, az
azzal kapcsolatos kommunikáció szintén generálhat MÖS-t)



folyamatos gondoskodás az áru szakmai szabályok szerinti kihelyezéséről;
(Figyelmet kell fordítani az anyagmozgatás – segédeszköz nélküli, segédeszközzel
végzett, valamint a gépi – veszélyeire – testtartás, kéz-, és lábvédelme, útvonal,
rendelkezésre álló tér, fogadóterület állapota, munkatárs munkavégzésre alkalmas
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állapota, a gépi eszközök megfelelősége, nem-megfelelő munkaeszköz, nem
rendeltetésszerűen használt egyéni védőeszköz miatt bekövetkezhető eseményekre.)


gondoskodás

az

árak

feltüntetéséről,

az

árjelzés

ellenőrzéséről;

(A

nagykereskedelmi tevékenység jellegétől függően értelmezhető a feladat. Célszerű
lehet fókuszálni a munkavállalók irányításából, ellenőrzéséből, értékeléséből
esetleg adódható konfliktusok gyakoriságára, nagyságára is. A nem megfelelő
árazásból, jelzésekből, feliratokból adódható vevői konfliktusok MÖS-t generálhat,
amelyet nem tanácsos figyelmen kívül hagyni.)


a vevő fogadása és igényeinek megismerése; (A vevőkkel folytatott kommunikáció
esetleges nem-megfelelőségéből adódható MÖS-re szükség lehet figyelmet
fordítani,

különös

tekintettel

a

reklamációkra,

a

nem-megfelelő

vevői

megnyilvánulások kezelésére.)


az áru bemutatása a vevőnek és tájékoztatása az áruval kapcsolatos
szolgáltatásokról;

(A

vevőkkel

folytatott

kommunikáció

esetleges

nem-

megfelelőségéből adódható MÖS-re szükség lehet figyelmet fordítani)


áruajánlással a vevő segítése a vásárlási döntésben; (A vevőkkel folytatott
kommunikáció esetleges nem-megfelelőségéből adódható MÖS-re szükség lehet
figyelmet fordítani)



a vevő igényétől, az arculati jellemzőktől és az áru jellegétől függően az áru
becsomagolása és átadása a vevőnek; (A vevőkkel folytatott kommunikáció
esetleges nem-megfelelőségéből adódható MÖS-re szükség lehet figyelmet
fordítani. A csomagolás során az alkalmazott eszközök használatának kockázatai –
vágás, szúrás, horzsolás stb.- is fókuszba kell, hogy kerüljenek. Az áru átadása
során az áruk méretéből, alakjából adódható veszélyekre is figyelemmel kell lenni
– lásd. segédeszköz nélküli-, segédeszközzel megvalósított kézi-, illetve gépi
anyagmozgatás veszélyei.)



az egyes árukra előírt tárolási követelmények betartásának ellenőrzése és
feljegyzése; (Figyelmet kell fordítani munkatársakkal a nem-megfelelőségek esetén
folytatandó kommunikációból eredhető MÖS nagyságára és gyakoriságára.
Gyakorlatban előfordulhat, hogy konkrét anyagmozgatási tevékenységet is végezve
a kéz-, láb-, derék sérülés veszélyével is számolni szükséges. Nem megfelelő feltétel
biztosítás esetén baleset-, tűzveszély állhat elő a veszélyes anyagok és keverékek
nem előírásszerű tárolása esetén. A rosszul megtervezett és kivitelezett tárolás
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esetén dőlés, zuhanás lehetőségével – és az általuk okozható sérülésekkel is
számolni szükséges.)


a leltározásban való közreműködés; (A járás és állás, mint ártalomforrás
jelenlétével számolni szükséges. A figyelem megosztás miatt botlás-, elesés-,
beütődés veszélyével számolni lehet szükséges)



a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai előírásoknak megfelelő munkavégzés
az áruforgalmi folyamat mindegyik szakaszában; (Az előírásoktól való eltérés
esetleges következményeivel, az azokból eredő kockázatokkal szükséges számolni)



az üzlet nyitása, zárása és üzemeltetése a biztonsági és vagyonvédelmi
előírásoknak megfelelően; (Az értékesítési tevékenység megkezdése, illetve
befejezése során, az energiaellátás megszüntetésével, illetve visszaállításával
kapcsolatos esetleges veszélyek, a csökkentett megvilágítás – vészvilágítás –
mellett végzett közlekedés esetleges veszélyei – botlás, ütközés, elesés.)



a bolthelyiség tisztántartása. (A takarításban részvétel mértékétől függően a
tisztításhoz használt veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjaiban
rögzített R, illetve H mondatokban leírt kockázatokra fel kell készülni – égés,
irritáció, marás, környezeti ártalom stb.-, és az S, illetve P mondatoknak
megfelelően kell a munkát elvégezni. A nedves felületek csúszás veszélyét
figyelmen kívül hagyni nem szabad. A takarítási munka során a botlás, elesés
veszélye jelen lehet – egyenetlen felületek, lépcsők, lejtők, rámpák stb. – ami
figyelmet igényel)

3.4. Kereskedelmi ügyintéző

A kereskedelmi ügyintéző – megfelelő irányítás mellett – a vállalkozásnál kül - és
belkereskedelmi

tevékenységekkel

kapcsolatos

ügyeket

intéz, különféle árukat

és

szolgáltatásokat ad el.
Feladatai:


a vevő-, az ügyfél- és a szállítói adatbázisok kialakítása; (Figyelmet kell fordítani
a tervezésből, az időkényszerből adódható

pszichoszociális igénybevétel

nagyságára. Figyelmet kell fordítani az előfordulható képernyőelőtti munkavégzés
megfelelőségére, a munkaszékre, a számítógép monitor – vagy a laptop –
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elhelyezésére, a helyszín megvilágítására, klímájára, a használt nyilvántartó
szoftver megfelelőségére)


árajánlatok kérése, a bejövő ajánlatok értékelése; (Figyelmet kell fordítani a
tervezésből,

az

időkényszerből

adódható

pszichoszociális

igénybevétel

nagyságára. Figyelmet kell fordítani az előfordulható képernyőelőtti munkavégzés
megfelelőségére, a munkaszékre, a számítógép monitor – vagy a laptop –
elhelyezésére, a helyszín megvilágítására, klímájára, a használt nyilvántartó
szoftver megfelelőségére. Számolni szükséges az ajánlatadókkal folytatott
kommunikáció során előfordulható konfliktusokra, azok által okozható túlzott
pszichés igénybevételekre.)


az ügyfelek igényeinek felmérése; (Számolni érdemes az ügyfelekkel folytatott
kommunikáció során előfordulható konfliktusokra, azok által okozható túlzott
pszichés igénybevételekre. Az adatfeldolgozás során gondot okozhatnak a
képernyős munkahely nem megfelelő kialakításából fakadó egészségkárosító
hatások. – munkaszék, megvilágítás, klimatikus viszonyok stb.)



az ügyfelek, partnerek szakmai tanácsokkal való ellátása; (Számolni érdemes az
ügyfelekkel folytatott kommunikáció során előfordulható konfliktusokra, azok által
okozható túlzott pszichés igénybevételekre.)



az ügyfelek, partnerek folyamatos tájékoztatása a termékekről, szolgáltatásokról;
(Számolni érdemes az ügyfelekkel folytatott kommunikáció során előfordulható
konfliktusokra, azok által okozható túlzott pszichés igénybevételekre.)



árajánlatok készítése; (Figyelmet kell fordítani az előfordulható képernyőelőtti
munkavégzés megfelelőségére, a munkaszékre, a számítógép monitor – vagy a
laptop – elhelyezésére, a helyszín megvilágítására, klímájára, a használt
nyilvántartó szoftver megfelelőségére. Számolni szükséges az ajánlatkérőkkel
folytatott kommunikáció során előfordulható konfliktusokra, azok által okozható
túlzott pszichés igénybevételekre.)



a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel való kapcsolattartás; (Számolni szükséges az
ajánlatkérőkkel folytatott kommunikáció során előfordulható konfliktusokra, azok
által okozható túlzott pszichés igénybevételekre.)



a beszállítói és a vevői célcsoportok meghatározása; (A nagy gondosságot,
figyelmet igénylő, a szervezet eredményessége szempontjából meghatározó
jelentőségű

tevékenység

„tévedéstől,
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tévesztéstől”

mentes

megtervezése,

működtetése, a hibázástól való félelem megjelenését eredményezheti, ami forrása,
generálója lehet a MÖS-nek, ezért figyelmet kell rá szentelni!)


részvétel

szakmai

rendezvényeken;

(Az

utcai,

közúti

közlekedés

során

bekövetkezhető sérülések, balesetek lehetőségével számolni szükséges)


piackutatás végzése, végeztetése; (Figyelmet kell fordítani az előfordulható
képernyőelőtti munkavégzés megfelelőségére, a munkaszékre, a számítógép
monitor – vagy a laptop – elhelyezésére, a helyszín megvilágítására, klímájára, a
használt

nyilvántartó

szoftver

megfelelőségére.

A

piackutatásba

bevont

alvállalkozókkal folytatott kommunikáció, azok tevékenységének ellenőrzése,
értékelése, minősítése eredményezhet konfliktusokat, ezért bizonyos figyelmet kell
erre a területre is szentelni.)


címlista összeállítása a partnerekről. (Figyelmet kell fordítani az előfordulható
képernyőelőtti munkavégzés megfelelőségére, a munkaszékre, a számítógép
monitor – vagy a laptop – elhelyezésére, a helyszín megvilágítására, klímájára, a
használt nyilvántartó szoftver megfelelőségére.)

3.5. Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi az áruk szállítását, tárolását és elosztását.
Feladatai:


vasúti, közúti és egyéb szállítási feladatok tervezése, vezetése; (Figyelmet
szükséges fordítani az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges
konfliktusai miatt megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre, valamint a
képernyős munkahely kialakítására, a munkaszék ergonómiájára.)



tengeri és belvízi szállítás tervezése, vezetése; (Figyelmet szükséges fordítani az
időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt
megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre, valamint a képernyős
munkahely kialakítására, a munkaszék ergonómiájára.)



légi személy- és teherszállítás tervezése, vezetése; (Figyelmet szükséges fordítani
az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt
megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre, valamint a képernyős
munkahely kialakítására, a munkaszék ergonómiájára.)
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a szállításra és raktározásra vonatkozó szabályok betartásának biztosítása;
(Figyelmet kell fordítani a pszichoszociális igénybevételre, különös tekintettel a
MÖS-re – munkavégzéssel összefüggő stresszre -, a munkahelyen belüli szociális
kapcsolatokra, a konfliktuskezelési készségek és képességek állapotára. az
időkényszerre, konfliktuskezelési készségek és képességek állapotára. Szükség lehet
a döntés kényszerből fakadó igénybevételek nagyságára, gyakoriságára is
figyelmet fordítani. Figyelmet kell fordítani a tervezésből, az időkényszerből
adódható pszichoszociális igénybevétel nagyságára. Figyelmet kell fordítani az
előfordulható képernyőelőtti munkavégzés megfelelőségére, a munkaszékre, a
számítógép monitor – vagy a laptop – elhelyezésére, a helyszín megvilágítására,
klímájára, a használt nyilvántartó szoftver megfelelőségére)



a beszerzési és anyaggazdálkodási feladatok tervezése, vezetése; (Figyelmet
szükséges fordítani az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges
konfliktusai miatt megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre. De nem
hagyható figyelmen kívül az ellenőrzési, értékelési, minősítési, fejlesztési feladatok
megtervezésével és azok bevezetésével kapcsolatos konfliktusok lehetősége sem.)



a termelési és szolgáltatási tevékenységek végzése, a szükséges anyagi erőforrások
biztosításának tervezése, koordinálása és ellenőrzése; (Figyelmet szükséges
fordítani az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai
miatt megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre. De nem hagyható
figyelmen kívül az ellenőrzési, értékelési, minősítési, fejlesztési feladatok
megtervezésével és azok bevezetésével kapcsolatos konfliktusok lehetősége sem.
Mindezeket tetézheti a nagy vagyoni értékekről való döntés felelőssége és
kényszere)



a szállítási, szállítmányozási, beszerzési stratégia és a beszerzési marketing
kialakítása; (Figyelmet szükséges fordítani az időkényszer, a partnerekkel való
foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt megjelenhető munkavégzéssel összefüggő
stresszre. De nem hagyható figyelmen kívül az ellenőrzési, értékelési, minősítési,
fejlesztési

feladatok

megtervezésével

és

azok

bevezetésével

kapcsolatos

konfliktusok lehetősége sem. Mindezeket tetézheti a nagy vagyoni értékekről való
döntés felelőssége és kényszere)


rakománykezelés, a raktározási és készlet-nyilvántartási folyamatok tervezése,
vezetése, irányítása, koordinálása és ellenőrzése; (A nagykereskedelmi szervezet
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méretétől, összetettségétől, tagoltságától függően ez különösen nagy figyelmet és
pontosságot igénylő feladat, amiben számos szereplő tevékenységét szükséges
koordinálni, ellenőrizni. Ez számtalan konfliktust eredményezhet, amely erőforrás
elvonással járhat, ezzel csökkentve a figyelmet és az összpontosítást a munkát
végzőknél, sérüléshez, balesethez vezetve.)


az anyagkészletekkel összefüggő gazdálkodási feladatok ellátásának, biztosítása;
(A nagykereskedelmi szervezet méretétől, összetettségétől, tagoltságától függően ez
különösen nagy figyelmet és pontosságot igénylő feladat, amiben számos szereplő
tevékenységét szükséges koordinálni, ellenőrizni. Ez számtalan konfliktust
eredményezhet, amely erőforrás elvonással járhat, ezzel csökkentve a figyelmet és
az összpontosítást a munkát végzőknél, sérüléshez, balesethez vezetve.)



az egység vezetése és annak tevékenységére vonatkozóan az egységes szakmai
elvek meghatározása; (Munkavédelmi szempontból meghatározó jelentőségű
kimenete van annak, hogy a szakmai irányelvekben a munkavédelem miként,
milyen mélységben és hogyan jelenik meg?)



az egység működéséhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása; (Figyelmet kell
fordítani a tervezésből, az időkényszerből adódható pszichoszociális igénybevétel
nagyságára. A műszaki fejlesztéssel, a karbantartással, személyügyi feladatokkal
kapcsolatos kommunikáció különböző mértékű konfliktust eredményezhet, mely
növelheti a MÖS-t)



egységének képviselete a szervezet más részlegei és külső szervezetek előtt.

3.6. Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozásokból az áru előkészítő, áru
összekészítő



Figyelmet kell fordítani a
o segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás kockázataira, (lásd részletezve
később)
o a segédeszközzel megvalósított kézi anyagmozgatás kockázataira, (lásd
részletezve később)
o a gépi anyagmozgatás kockázataira, (lásd részletezve később)
o a csomagolások kibontásának kockázataira
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kötöző anyagban felgyülemlett feszültségek felszabadulása azok
elvágása esetén (kicsapódás, arc sérülés, szemsérülés, kéz sérülés
stb.)



a kötöző anyag elvágási folyamat nem-megfelelősége esetén
(vágási, szúrási sérülések)



a csomagoló anyag felvágása esetén (vágási, szúrási sérülések)



anyagok kiszerelése, elosztása során (anyagmozgatás okozta
lehetséges sérülések)



stb.

o csomagok készítésének kockázataira


anyagok mozgatása során (kéz-, láb-, ujj stb. sérülések)



anyagok nem megfelelő elhelyezése esetén (dőlés, borulás okozta
egésztest, fej-, kéz-, láb-, ujj stb. sérülések)



csomagolási, kötözési tevékenység során (vágás, szúrás, horzsolás
stb.)



csomagok rendeltetési helyre szállítása során (anyagmozgatás
okozta lehetséges sérülések)

o a

kockázati

tényezőket

növelheti

az

időkényszer,

a

realitástól

elrugaszkodott vezetői elvárás,
o a munkavállaló fizikai és mentális állapota.

3.7. Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vállalat vagy szervezet értékesítési - és
marketing tevékenységét, ezzel kapcsolatos szolgáltatást nyújt.
Feladatai:


a vállalkozási célok megvalósítása érdekében a megcélzott piaccal való
kölcsönös kapcsolat kiépítésének és fenntartásának elemzése, tervezése,
bevezetése;

(A

eredményessége

nagy

gondosságot,

szempontjából

figyelmet

meghatározó

igénylő,
jelentőségű

a

szervezet

tevékenység

„tévedéstől, tévesztéstől” mentes megtervezése, működtetése, a hibázástól való
félelem megjelenését eredményezheti, ami forrása, generálója lehet a MÖSnek, ezért figyelmet kell rá szentelni!)
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speciális értékesítési és marketing programok tervezése és szervezése az
értékesítési adatok és a piaci elemzések alapján; (Figyelmet szükséges fordítani
az időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt
megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre, valamint a képernyős
munkahely kialakítására, a munkaszék, valamint az alkalmazott szoftverek
ergonómiájára.)



kereskedelmi koncepció kialakítása, árlisták, árengedmények és szállítási
feltételek, eladás-ösztönző költségvetések, értékesítési módszerek, speciális
ösztönzők és kampányok meghatározása; (Figyelmet szükséges fordítani az
időkényszer, a partnerekkel való foglalkozás lehetséges konfliktusai miatt
megjelenhető munkavégzéssel összefüggő stresszre, valamint a képernyős
munkahely kialakítására, a munkaszék, valamint az alkalmazott szoftverek
ergonómiájára.)



az értékesítési és marketingtevékenységekkel kapcsolatos üzemeltetési és
adminisztratív eljárások kialakítása és irányítása; (A szervezettervezés, építés,
fejlesztés lehetséges konfliktusaira szükség esetén figyelmet szükséges
fordítani, túlzott pszichés igénybevétellel járhat, amelyet súlyosbíthat az
ellenőrzési, számon kérési tevékenységben rejlő konfliktus szituációk túlzott
megjelenése.)



az értékesítési és marketingdolgozók munkájának irányítása és vezetése; (Az
egyértelmű

feladat

ismertetés,

az

elvárások

pontos

ismertetése,

a

teljesítmények mérése, értékelése, minősítése, a szükséges beavatkozások
kivitelezése a szervezet méretétől, a munkatársak számától és felkészültségétől
függően eredményezhet túlzott pszichés igénybevételt, amit növelhet az
értékesítéssel kapcsolatosan érzett felelősség, valamint a legfelső vezetői
elvárások nagysága.)


költségvetések készítése és kezelése, kiadások ellenőrzése és az erőforrások
hatékony felhasználásának biztosítása;

(A nagykereskedelmi szervezet

méretétől, összetettségétől, tagoltságától függően ez különösen nagy figyelmet
és pontosságot igénylő feladat, amiben számos szereplő tevékenységét
szükséges koordinálni, ellenőrizni. Az anyagi források tervezése különösen
nagy felelősséggel jár, amihez döntéskényszer, időkényszer is párosulhat. Ez
számtalan konfliktust eredményezhet, amely erőforrás elvonással járhat, ezzel
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csökkentve a figyelmet és az összpontosítást a munkát végzőknél, sérüléshez,
balesethez vezetve.)


a vállalat vagy szervezet képviselete értékesítési és marketingkonferenciákon,
kereskedelmi kiállításokon és más fórumokon; (A szervezet megfelelő
képviselet, a tévesztés és tévedés mentes kommunikáció okozhat túlzott pszichés
megterhelést. Az utcai, közúti közlekedés során bekövetkezhető sérülések,
balesetek lehetőségével számolni szükséges)



az egység működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
(Figyelmet kell fordítani a tervezésből, az időkényszerből adódható
pszichoszociális

igénybevétel

karbantartással,

személyügyi

nagyságára.
feladatokkal

A

műszaki

kapcsolatos

fejlesztéssel,

a

kommunikáció

különböző mértékű konfliktust eredményezhet, mely növelheti a MÖS-t)

3.8. Rakodómunkás

Anyagok, nyersanyagok, félkész és késztermékek, tárgyak mozgatását, rakodását, fel-,
illetve lepakolását, csomagolásának, szállításának előkészítését végzi, valamint kezeli és
felügyeli a különböző emelő-, mozgató-, mechanikus és elektronikus rakodó berendezéseket.
Feladatai:


anyagok, termékek csoportosítása és betárolása megadott szempontok,
előírások szerint; (A segédeszköz nélküli-, a segédeszközzel megvalósított-,
illetve

gépi

anyagmozgatás

során

előfordulható

valamennyi

veszély

megjelenhetőségével számolni kell. Kéz-, kar-, láb-, hát-, derék-, egyéb sérülés
ütődésből, ütközésből, rossz testtartásból, rosszul megfogott és megcsúszott
teherből, leejtésből, megrándulásból, túlerőltetésből, leesésből, elütésből,
kicsúszásból stb. adódó veszélyekkel számolni kell. Ehhez járulhat a
csomagolások nem megfelelőségéből adódható kockázatok. A polcok nem
megfelelő stabilitása, befogadóképessége, a rosszul képzett rakatok növelhetik
baleset, a sérülés kockázatait.)


anyagok, termékek rakodása, egység- és vegyes rakományok képzése; (A
segédeszköz

nélküli-,

a

segédeszközzel

megvalósított-,

illetve

gépi

anyagmozgatás során előfordulható valamennyi veszély megjelenhetőségével
számolni kell. Kéz-, kar-, láb-, hát-, derék-, egyéb sérülés ütődésből,
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ütközésből, rossz testtartásból, rosszul megfogott és megcsúszott teherből,
leejtésből, megrándulásból, túlerőltetésből, leesésből, elütésből, kicsúszásból
stb. adódó veszélyekkel számolni kell. Ehhez járulhat a csomagolások nem
megfelelőségéből adódható kockázatok.)


anyagok, termékek, tömeg- és darabáruk mozgatása, emelése, hordása,
rakodása

különféle

segédeszköz

szállítóeszközökre,

nélküli-,

a

szállítószalag

segédeszközzel

kiszolgálása;

megvalósított-,

illetve

(A
gépi

anyagmozgatás során előfordulható valamennyi veszély megjelenhetőségével
számolni kell. Kéz-, kar-, láb-, hát-, derék-, egyéb sérülésből, ütődésből,
ütközésből, rossz testtartásból, rosszul megfogott és megcsúszott teherből,
leejtésből, megrándulásból, túlerőltetésből, leesésből, elütésből, kicsúszásból
stb. adódó veszélyekkel számolni kell. Ehhez járulhat a csomagolások nem
megfelelőségéből adódható kockázatok. Külön hangsúlyt szükséges helyezni a
szállítórendszerek által okozható kockázatokra – indítás, leállítás veszélyeire,
a monotónia esetlegesen megjelenő problémájára.)


raktáron belül anyagmozgatás végzése, a szállításra váró anyagok előkészítése
(kézzel vagy anyagmozgató gépek, eszközök segítségével); (A segédeszköz
nélküli-, a segédeszközzel megvalósított-, illetve gépi anyagmozgatás során
előfordulható valamennyi veszély megjelenhetőségével számolni kell. Kéz-,
kar-, láb-, hát-, derék-, egyéb sérülésből, ütődésből, ütközésből, rossz
testtartásból,

rosszul

megfogott

és

megcsúszott

teherből,

leejtésből,

megrándulásból, túlerőltetésből, leesésből, elütésből, kicsúszásból stb. adódó
veszélyekkel

számolni

kell.

Ehhez

járulhat

a

csomagolások

nem

megfelelőségéből adódható kockázatok.)


a rakodásra használt gépi berendezések üzemeltetése, teher emelése és
mozgatása

egyszerűbb

segédeszközökkel

(pl.:

emelőkkel,

csigákkal,

csigasorokkal, csörlőkkel, kötelekkel, hevederekkel); (A szállítási feladatok
megtervezésénél figyelemmel szükséges lenni az esetleges időkényszerre, ami
balesethez vezethet. Egyrészt saját egészségét és biztonságát veszélyeztetheti –
tartósan fennálló stressz, borulás, ütközés következtében bekövetkezett sérülés,
halál -, illetve gázolás, felszúrás, szilárd felülethez nyomás stb. esetén más
munkavállalók sérülését okozhatja. Fokozott figyelemmel kell lenni az anyag
leejtés, a rosszul kivitelezett emelés miatti borulás, a polcoknak való ütközés,
feldöntés

stb.

következményeiként
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bekövetkezhető

sérülések,

balesetek

lehetőségeire!

Az

üzemeltetés

során

estlegesen

elvégzendő

apróbb

karbantartási munkák során a munka-, és környezetvédelmi következményekre
figyelmet kell fordítani: fejsérülés, lábsérülés, kézsérülés, vágás, horzsolás,
ütés, ütődés, szúrás, beszorulás, nagynyomású hidraulika folyadék kiáramlása,
olajszennyezés stb.)


tömlők, csövek, szivattyúk és egyéb berendezések kezelésével folyékony
anyagok

tartályokba,

illetve

tartályautókba

töltése;

(A

munka-,

és

környezetvédelmi következményekre figyelmet kell fordítani: fejsérülés,
lábsérülés, kézsérülés, vágás, horzsolás, ütés, ütődés, szúrás, beszorulás,
nagynyomású hidraulika folyadék kiáramlása, olajszennyezés stb. Különös
gondot kell fordítani a csővezetékek csatlakoztatási, illetve megbontási
tevékenységére – láb-, kéz-, ujj sérülések, beesés, ütődés, ütés. A tartályok
tisztításában kapott feladatok esetén a beszállásos munkavégzés szabályainak
megszegése további kockázatokat eredményezhet)


fuvarozás és rakodás során a rakomány rendeltetési helyre történő kísérése,
kézbesítése és kirakodása, a sofőr segítése. (Az adott tevékenység számos
kockázattal terhelt. A járműről fel- illetve leközlekedés során – elesés, leesés,
botlás, ficam, rándulás, kéz-, ujj sérülés – a kirakodás során a rakomány
megbillenése, dőlése esetén ütődés, zúzódás, fej-, láb-, egésztest sérülés stb.- a
berakodás során az anyagmozgatás tevékenységéhez párosuló kockázat
csoportok – kézi-, segédeszközzel végzett-, gépi stb. anyagmozgatás)
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4. Tevékenységek kockázatértékelésének elmélete és gyakorlata

A munkavédelem egyik kulcs mozzanata a nagykereskedelemben a munkavállalók által
végzett tevékenységek kockázatelemzése. A munkavédelmi kockázatok döntő hányada a
munkavállalók magatartásához, tevékenységéhez kapcsolódik.
Ahhoz, hogy ezeket a kockázatokat fel tudjuk tárni, ahhoz elemezni kell a
tevékenységeket.
A tevékenységek kockázatértékelésének alapja a munkatevékenység fogalmának
értelmezése.
Munkatevékenység: Egymást követő lépésekből épül fel, amelyek együttesen a munka
végzés célját valósítják meg. (A mozdulatok együttese alkotja a műveletelemet, a
műveletelemek egymásutánjaiból jön létre a munkaművelet, a műveletelemek alkotják az
összetett munkafeladatot, az összetett munkafeladatokból jön létre a munkafolyamat, amelyek
rendszere alkotja a munkatevékenységet)

A munkatevékenység kockázatelemzésének folyamatában központi helyet foglalhat el az
ellenőrző kártya, amely kitöltéséhez szükséges bevonni a munkatevékenységet végző
munkavállalót.
A Munkatevékenységek Biztonságának Fejlesztése (MBF) gyakorlat érdekében a
munkatevékenységgel kapcsolatosan az alábbi feladatokat kell elvégeznünk:
Az Ellenőrző kártya használata.
A munkatevékenység lépésekre bontása (Minden munkatevékenység, munkafolyamat
egymást követő lépésekből épül fel, amelyek együttesen a munka végzés célját valósítják
meg. Minden lépésnek vannak, illetve lehetnek veszélyei, illetve végzésük közben
egészségkárosodások és/vagy balesetek következhetnek be. Értelemszerűen vannak olyan
lépések, amelyek több, más lépések viszont kevesebb veszéllyel járnak. Fontos, hogy az
összes szóba jöhető lehetőséget képesek legyünk feltárni. Az egészségkárosodásokat,
baleseteket

potenciálisan

okozó

veszélyforrások

felismerésével,

érvényre

jutásukat

megakadályozó intézkedések meghozásával azonban közelebb kerülhetünk az egészséget nem
veszélyeztetető, biztonságos munkavégzés gyakorlatához.)
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A munkatevékenységet alkotó lépések előfordulásuk sorrendjében való végig gondolását
kell elvégezni. Minden körül határolt lépés egy határozott válasz arra, hogy a
munkatevékenység végzése során annál a lépésnél pontosan mit kell tenni. Ebből következik,
hogy a lépések leírása mindig cselekvést kifejező igével kell, hogy kezdődjön. (Felkészített,
kioktatott munkavállaló gondolja végig a saját munkáját!)
A kockázati tényezők meghatározása, potenciális balesetek megnevezése, leírása
A munkatevékenység meghatározott adott lépése során a kockázati tényezők azonosítása.
Az

ellenőrző

kártyán

rögzített

potenciális

egészségkárosító,

baleseti

lehetőségek,

veszélyforrások (Ellenőrző kártya Veszélyforrások oldala), és a munkatevékenység adott
lépésének egymáshoz rendelésével ez rögzítésre kerül. (Ellenőrző kártya Potenciális
veszélyforrások meghatározása oldala). (Felelős: Munkavállaló)
A megelőzés javasolt módja.
A munkatevékenység lépésénél feltárt veszélyforrással kapcsolatos megelőzésre a
munkavállaló konkrét javaslatát is megfogalmazza és rögzíti a kártyán. (Felelős:
Munkavállaló)
Az Ellenőrző kártya feldolgozása
Az ellenőrző kártyákat a munkáltatónak kell feldolgoznia. A feldolgozás elemezni
szükséges a munkavállaló által azonosított kockázatot, és döntést kell hozni róla. A meghozott
döntéssel kapcsolatban célszerű konzultációt folytatni a munkavállalókkal. Mérlegelni
szükséges az eddigi megelőzést szolgáló intézkedéseket, azok hatásosságának értékelését, a
szükséges, lehetséges meghozandó új intézkedések tartalmát.
A tevékenység kockázatértékelésének főbb lépései:
Oktatás
El kell készíteni a felkészítést szolgáló oktatási tematikát. (A tevékenység fogalma, a
tevékenység lépésekre bontása, a veszélyforrások azonosítása, a megelőzés javallott módjának
meghatározása: meghatározások, konkrét példák, az ellenőrző kártya tartalma – használata,
közös gyakorlat az ellenőrző kártyák kitöltésére, feldolgozására, gyűjtési-kiértékelési rendszer
ismertetése)
Az elkészített tematikának megfelelően fel kell készíteni a munkavállalókat. A felkészítés
során az ellenőrző kártya használatának gyakorlása is meg kell, hogy történjen. A felkészítést
követően az ellenőrzőkártya rendszeresítésre kerülhet.
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7. ábra. A tevékenység veszélyazonosítási űrlap egy lehetséges felépítése.

4.1. Szituációs játék

A résztvevők közösen kiválasztanak egy munkakört, és egy a munkakört betöltő
munkavállaló által elvégzett munkatevékenységet. (pl. teherautóról rakomány leszállítás,
takarítás, szállítószalag melletti munka, éves terv elkészítése stb.)
Az oktató vezetésével először egyéni, majd csoport munkában


lépésekre bontják az adott tevékenységet,



azonosítják az adott munkalépésnél felmerülhető veszélyeket,



javaslatot

tesznek

a

kockázatcsökkentésére,

a

kockázat

kézbentartásának

meghatározási módjára,


javaslatot tesznek a szükséges intézkedésekkel kapcsolatos szerepekre, feladat-,
felelősség-, és hatáskörökre.
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4.2. A megterhelés és az igénybevétel, azok dinamikus egyensúlyának biztosítási
lehetőségei, módszerei a nagykereskedelemben

„A munkakörnyezet a legveszélyesebb emberi környezet, amelynek károsító kockázata 1-3
nagyságrenddel magasabb más környezetekénél. A kockázatok különféle formákban jelennek
meg, a veszélyes gépektől kezdve a veszélyes anyagokon át egészen a munkakörnyezet lelki és
szociális tényezőiig, ide értve a rossz munkaszervezést, a szociális és higiénés ellátás
hiányosságait, a munkahely emberi tényezőit is.”2
A Munkavédelem Országos Programja is rögzíti, hogy a munkahelyek rendkívül
meghatározó szerepet töltenek be a munkavállalók egészségi állapotának alakulásában.
A megterhelés és az igénybevétel dinamikus egyensúlyának megteremtése alapvetően attól
függ, hogy milyen együttműködés alakul ki a munkáltató és a munkavállaló között. Ahhoz,
hogy ismertek legyenek a megterhelések, valamint az igénybevételek legfontosabb adatai
(jellegük, mértékük stb.)
A beavatkozásra minden esetben több lehetőség kínálkozik.
Az egyensúly megteremtéséhez egyrészt a megterhelések csökkentése, átstrukturálása,
másrészt az egyén igénybevehetőségének a növelése – és természetesen egyszerre mindkettő
is – megoldást jelenthet.
Ezek a megterhelések a nagykereskedelemben főleg az


az anyagmozgatás, (túlterhelés, sérülés, MÖS stb.)



gépek, berendezések használata (fizikai tényezők, MÖS stb.)



a közlekedés, (állás, járás, ütközés, elesés, sérülés stb.)



az irányítás (MÖS stb.)



irodai munka (ergonómia, MÖS stb.)



takarítás, tisztítás (veszélyes anyagok és keverékek stb.)

A megterhelések és az általuk okozott igénybevételek dinamikus egyensúlyának
megteremtése a munkavédelem kulcs feladata. Fontos, hogy a munkavállaló szervezete soha
ne adjon irreverzibilis választ a megterhelésekre!

2

20/2001. (III.30.) Országgyűlési határozat a Munkavédelem Országos Programjáról, 1.1. bek.
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8. ábra. A megterhelés és igénybevétel kapcsolata.

Mi a teendő, ha a megterhelések nagysága (akár hirtelen megterhelés ugrásról – ez okozza
a baleseteket, sérüléseket -, vagy akár tartósan jelenlevő nagy megterhelésről – ezek okozzák
a foglalkozási megbetegedéseket) miatt az adott munkavállaló egészsége veszélyeztetésre
kerül?
Ebben az esetben a megterhelések
–

igénybevételek

mérlegét

egyensúlyba kell hozni!
A

megfelelőség,

az

egyensúly

megteremtése ilyen esetekben több
féleképpen is létrehozható.

9. ábra. A megterhelések és igénybevételek dinamikus
egyensúlyának megteremtési lehetőségei.
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Csökkentjük a megterheléseket (számukat, mértéküket) Például műszaki megoldásokkal –
vigyázva a műszaki megoldásokkal megjelenő új típusú kockázatok kezelésre -, a
megfelelő létszám biztosításával stb.



Növeljük a munkatársak igénybevehetőségét. (Fejlesztjük a konfliktus-, változáskezelési
kompetenciáit, hozzá segítjük az életmódjának szükségszerű megváltoztatásához – fittség,
testsúly, dohányzás, alkohol stb. -, együttműködve a munkavállalókkal és a vállalaton
kívüli szakemberekkel.
Ezt hívjuk munkavédelmi egészségfejlesztésnek.
A munkavállalók egészségfejlesztése ennek a dinamikus egyensúlynak a létrehozásához az

egyik leghatásosabb eszköze lehet.
Ennek a jellemzője, hogy több szereplő együttműködése szükséges a munkahelyi
egészségfejlesztési programok elindításához.
A piaci verseny, a munkahelyekért való küzdelem, a szakmai háttér sokszínűsége, a
hatékony ösztönzési rendszer teljes hiánya eredményezi a munkahelyi egészségfejlesztés
magyarországi széles körű elterjedésének legfőbb gátjait.
A munkahelyekkel szemben évtizedekig a legfőbb elvárás az volt, hogy lehetőség szerint
ne károsítsa a munkavállalók egészségét. A munkabalesetek számának minimalizálása, a
foglalkozási megbetegedések megelőzése állt a figyelem középpontjában. Ennek „közismert”
eszköze a munkavédelem, amelyet sokan napjainkban is a munkaadó és a hatóság
„belügyeként” kezelnek.
A munkavédelem, mint a nem kívánt események megelőzését szolgáló eszközrendszer az
elmúlt időszakban jelentős fejlődésen, változáson ment keresztül. A jogszabályok folyamatos
fejlődésén kívül megjelentek olyan szabványok is (MSZ 28001:2008 – OHSAS 18001:2007)
amelyek a szervezet irányítási rendszerének részeként tekintenek már a munkahelyi
egészségre és a biztonságra, amelyek alapvető elvárásként fogalmazzák meg az egészség és a
biztonság vonatkozásában is a PDCA ciklus működtetését. Azaz az egészség és biztonság
kiinduló állapotának felvételét, ez alapján az egészség és biztonság célok kitűzését, a
szükséges programok elindítását és végrehajtását, az eredmények mérését és értékelését.
Az egészség és biztonság munkahelyi projektciklus menedzsment gyakorlatához
eredményesen illeszthető a munkahelyi egészségfejlesztés.
A munkavédelem és a munkahelyi egészségfejlesztés egymásra épített gyakorlata a
befektetett erőforrások szinergiáját eredményezi (a kiesett munkanapok csökkenése, a
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termelés

hatékonyságának növelése mellett

a munkatársak kreativitása, lojalitása,

terhelhetősége is növekszik).
A Munkahelyi Egészségfejlesztés Európai Hálózata (ENWHP) rögzítette a munkahelyi
egészségfejlesztés fogalmát,3 mely szerint:
„A munkahelyi egészségfejlesztés a munkaadók, a munkavállalók és a társadalom
valamennyi olyan közös tevékenységét jelenti, amely a munkahelyi egészség és jól-lét
javítására irányul. A cél eléréséhez három eszközrendszer együttes alkalmazása szükséges: a
munkaszervezet javítása, az aktív dolgozói részvétel biztosítása és támogatása, valamint az
egyéni kompetencia erősítése.”

10. ábra. A munkahelyi egészségfejlesztés

Az ábra plasztikusan mutatja be, hogy a hatékony munkahelyi egészségfejlesztéshez
szükséges

3



egy nemzeti program, amely végrehajtásra kerül,



egy, a szükséges ismeretekkel és motivációkkal rendelkező munkáltató,



önmaga érdekeit felismerő és együttműködő munkavállaló,



magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtani képes egészségügyi szolgáltató.

ENWHP 1997. évi munkaértekezletén megfogalmazott ún. Luxemburgi Deklaráció
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Az elmúlt időszakban egyre több olyan EU-s, illetve hazai pályázati forrás nyílik meg,
amely a munkahelyi egészségfejlesztésre fókuszál, szolgálva a főbb népegészségügyi célok
elérését.
A munkahelyek kívánatos munkavédelmi, munkahelyi egészségfejlesztési gyakorlatának
eléréséhez sok, különböző munkakultúrával, különböző piaci pozícióval rendelkező
munkáltató, munkavállaló új pályára állítására van szükség.

11. ábra. A munkahelyi egészségfejlesztés összefüggései

A szervezetek hatékony munkavédelmi tevékenysége, az arra épülő munkahelyi
egészségfejlesztési gyakorlat a szervezetet érő hatások eredőjeként értelmezhető4. A
tulajdonosi elvárások, a jogszabályi követelmények, a vevői követelmények, a környező
1.

4

Kapás Zsolt: A munkahelyi egészségfejlesztés, mint megtérülő beruházás (OEFI 2007)
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társadalom

elvárásai,

a

menedzsment

értékrendje,

a

munkavállalók

attitűdjei,

a

munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberek felkészültsége, a térségi egészségügyi
szolgáltatók szakmai állapota együttesen határozzák meg a munkahelyi egészségfejlesztés
lehetséges pályáját.
A hatékony munkavédelmi gyakorlatra épülő munkahelyi egészségfejlesztés nem költség,
hanem befektetés. A mindennapi gyakorlatban azonban a piaci versenyképesség növelésének
(azaz az alacsony árnak) egyik nagyléptékben felhasznált eszköze. Ennek a munkáltatói
magatartásnak a gyökere abban rejlik, hogy a munkaadók a munkavállalók egészségével és
biztonságával kapcsolatos forrásfelhasználásokat költségként és nem befektetésként tartják
nyilván, illetve értelmezik.
Ez a legnagyobb tévhit a témával kapcsolatban. És ebben a tévhitben szenvednek a piaci
szereplők mellett az állami, önkormányzati szervezetek is.
„Költség optimalizál, javítja a piaci pozícióit”. A közbeszerzés gyakorlatában például sok
esetben ez a költségoptimalizálás a munkavédelmi, munkaügyi szabályok betartása ellenében
mozgatja a vállalkozót. Ezzel a beszállító jogszabályt sért. És akkor mi van? Mi lehet akkor,
amikor közbeszerzési eljárásokon győztes vállalkozótól pusztán a kormányzat, az
önkormányzatok rendszerint csak az alacsony árak tartását követelik meg? Mi lehet akkor, ha
az egy aktatáskával rendelkező „cégek” lehetnek sikeresek a közbeszerzéseken, akik aztán az
alvállalkozók alvállalkozóinak az alvállalkozóival valósítják meg a projektet? Mi lehet akkor,
ha maga az „állam” sem tartja a munkahelyi egészséget és biztonságot a saját projektjeinél
kiemelten fontos területnek?
Magyarországon napjainkban a munkahelyi szintér működési gyakorlatában rendkívül
sokszínű képet mutat!
Fellehető a legtartalmasabb társadalmi munkaadói felelősségvállalás, a munkahelyi
egészségfejlesztés világszínvonalú gyakorlata csakúgy, mint a legsötétebb középkort idéző
munkaadói magatartás. A két szélsőség között pedig fellelhető az elképzelhető minden
fokozat. Összességében azok a munkáltatók vannak lényegesen kevesebben, akik a
munkahelyi egészségmegőrzésnek, egészségfejlesztésnek a vállalati teljesítményre kifejtett
kedvező hatását felismerték, kiszámolták, és ennek megfelelően végzik ezt a tevékenységet.
Az egészséget befektetési célként kezelik, és így is viszonyulnak hozzá.
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12. ábra. A munkahelyi egészségfejlesztés lépései

Az ábra fontos mozzanatra hívja fel a figyelmet. A motiváció, a tudás-ismeret, illetve az
elkötelezettség megléte alapvető indító feltétele a kívánatos gyakorlat országos méretű
elterjedéséhez.
A vállalkozások, vállalatok eredményességét jelentős mértékben befolyásolhatja a
balesetek miatti munkaidő kiesés, annak közvetlen és közvetett költségei, a táppénzes napok
száma, a hatékonyságra, termelékenységre, innovációra közvetlenül ható munkavállalói testi
és mentális egészségi állapot milyensége. A munkavállaló munkaerejének értékesítése
szempontjából fontos a megfelelő egészségi állapot, ennek hiánya egzisztenciális
katasztrófához vezethet.
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nagykereskedelemben

5. A

használható

munkaeszközök,

gépek,

berendezések.

Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes

rendelkezéseinek

végrehajtásáról

szóló

jogszabály

tartalmazza

a

veszélyes

munkaeszközök jegyzékét.
1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkező anyagok
megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal
rendelkező anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többélű), következő típusú
körfűrészek:
1.1. működés közben rögzített fűrészéllel/ fűrészélekkel dolgozó fűrészgép, amely
rögzített gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi előtolással vagy leszerelhető
gépi előtolással mozgatja;
1.2. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, kézzel működtetett
váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy kocsival;
1.3. működés közben rögzített fűrészlappal dolgozó fűrészgép, amely a
munkadarabot beépített mechanikus előtolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel
mozgatja;
1.4. mozgó élű fűrészgép, amely a munkadarabot mechanikus előtolással, kézi
behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja.
2. Faipari gyalugép kézi előtolással.
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus
előtolással rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével.
4.

A

következő

típusú

szalagfűrészek

kézi

behelyezéssel

és/vagy

kivétellel,

famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok
megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal
rendelkező anyagok feldolgozására:
4.1. működés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó fűrészgép, rögzített vagy
váltakozó mozgású fűrészpaddal vagy gépággyal;
4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkező fűrészgép.
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5. Az 1-4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához
hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyag megmunkálására.
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi előtolással.
7. Függőleges marógép kézi előtolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai
tulajdonságokkal rendelkező anyagok megmunkálására.
8. Faipari kézi láncfűrészgép.
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az
élhajlítógépet is, amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a
sebessége meghaladhatja a 30 mm/s értéket.
10.

Műanyag-feldolgozó

fröccsöntőgép

vagy

formázóprés

a

munkadarab

kézi

behelyezésével és/vagy kivételével.
11. Gumiipari fröccsöntőgép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy
kivételével.
12. A következő föld alatti munkára szolgáló gépek:
12.1. mozdony és fékezőkocsi,
12.2. hidraulikus energiával működtetett alátámasztó biztosító berendezés.
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgyűjtő teherjármű, amely présmechanizmussal van
felszerelve.
14. Járműemelők.
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél
fennáll a leesés veszélye több mint három méter magasságból.
16. Hordozható patronos rögzítő- és egyéb összekapcsoló gép.
További munkaeszközök:
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással.
18. Gépi hajtású emelőtargoncák.
19. Villamos emelődobok.
20. Rakodógépek, jövesztő-rakodógépek.
21. Mezőgazdasági és erdészeti traktorok.
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22. Járműürítés és - mozgatás különleges berendezései.
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések.
A jegyzékben több olyan munkaeszköz is található, amely a nagykereskedelem rutin
jellegű tevékenységében, illetve nem rutin jellegű tevékenységében – pl. karbantartás –
használatban lehetnek.
Ezekre különleges követelményeket rögzít a munkavédelmi törvény.

5.1. Üzembe helyezés, időszakos felülvizsgálat, karbantartás minimális követelményei

A jogszabály a következőket tartalmazza az üzembehelyezéssel kapcsolatban:


Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz,
technológia üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe
helyezés).



A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a
munkaeszköz, a technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéshez

szükséges

tárgyi,

személyi,

szervezési,

munkakörnyezeti

feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősül.


Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a
létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények
kielégítését bizonyító mérési eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi
nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági engedélyek, az üzemeltetéshez
szükséges utasítások.



A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes
veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott
munkaeszköz megfelelőség vizsgálatán alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó,
akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.



A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kell alkalmazni a veszélyes
munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is.



Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik,
úgy az üzembe helyezési eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti
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üzemeltetés kockázataira is. A veszélyes munkaeszköz, technológia próba- vagy
kísérleti jelleggel történő üzemeltetésére kizárólag a próba- vagy kísérleti jelleggel
történő üzemeltetéstől független előzetes vizsgálatok lefolytatását követően kerülhet
sor. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.
A nagykereskedelemben – az adott vállalkozás jellégétől függően – használt gépekkel,
berendezésekkel kapcsolatosan munkavédelmi szempontból számos prevenciót szolgáló
feladatot kell ellátni.
A gép vagy részben kész gép csak akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha
megfelel az e rendelet szerinti biztonsági és egészségvédelmi

előírásoknak, és

rendeltetésszerű összeszerelés, karbantartás és használat, vagy az ésszerűen előre látható
rendellenes használat mellett nem veszélyezteti a személyek, állatok életét, testi épségét,
egészségét és a vagyonbiztonságot, valamint adott esetben a környezetet.
A gépre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelmények meghatározása
érdekében a gép gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének gondoskodnia kell arról,
hogy a gépen kockázatfelmérést végezzenek. A gépet ezt követően a kockázatfelmérés
eredményeinek figyelembevételével kell megtervezni és gyártani.
Ha egy gépre ugyanazok a veszélyek állnak fenn akkor is, ha azt a gyártó vagy
meghatalmazott képviselője által előre jelzett körülmények között használják, és akkor is, ha a
normálistól eltérő helyzetben, az alapvető biztonsági és egészségvédelmi előírások által
meghatározott követelményeknek eleget kell tenni.


a kockázatok lehető legnagyobb mértékű kiküszöbölése vagy csökkentése (eleve
biztonságos gép tervezése és gyártása),



a nem kiküszöbölhető kockázatokra vonatkozóan a szükséges védőintézkedések
megtétele,



a felhasználók tájékoztatása az elfogadott védőintézkedések bármilyen hiányosságából
eredően fennmaradó kockázatokról, megjelölve, hogy szükség van-e speciális
képzésre,

és

meghatározva

bármilyen

egyéni

védőeszköz

használatának

szükségességét.
A rendeltetésszerű használat körülményei között a kezelő személyt érő kényelmetlenséget,
fáradtságot, valamint fizikai és lelki megterhelést a lehető legkisebbre kell csökkenteni, olyan
ergonómiai alapelveket figyelembe véve, mint például:
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a kezelő személyek fizikai méret, erő és állóképesség szerinti különbözőségének
figyelembevétele,



a kezelő személy testrészeinek mozgásához elegendő hely biztosítása,



a gép által megszabott munkaritmus kerülése,



a hosszas figyelem-összpontosítás kerülése,



az ember és a gép közötti érintkezési felületeknek a kezelők előrelátható

A használni kívánt gépet, berendezést olyan használati utasítással kell ellátni – ennek
meglétét szükséges ellenőrizni-, amely a gépet berendezést kezelő munkavállaló által értett
nyelven íródott, és meghatározza a gép rendeltetésszerű használatát, az ésszerűen előrelátható
rendellenes használatot is.
A használati utasítás tartalmával kapcsolatos követelmények, azaz amit feltétlenül fel kell
benne tűntetni:


cégneve és teljes címe;



a gép megnevezése



az EK-megfelelőségi nyilatkozat vagy az EK-megfelelőségi nyilatkozat tartalmát
meghatározó dokumentum,



a gép általános leírása;



a gép használatához, karbantartásához és javításához, az ellenőrzéséhez szükséges
rajzok, diagramok, leírások



a kezelő személy által valószínűleg használt munka-állás(ok) leírása;



a gép rendeltetésszerű használatának leírása;



figyelmeztetés azon használati módokra vonatkozóan, hogy a gépet hogyan nem
szabad használni,



összeállítási, beépítési és összekapcsolási utasítások,



a zaj vagy rezgés csökkentése céljából szükséges beépítési és összeállítási utasítások;



a gép üzembehelyezési és használati utasításai és ha szükséges, a kezelő személy
képzésére vonatkozó utasítások;



információ a fennmaradó kockázatokról;
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a használó által teendő biztonsági intézkedés, beleértve a szükség szerint biztosítandó
egyéni védőeszközt;



a géphez illeszthető szerszámok alapvető jellemzői;



azok a feltételek, amelyek mellett a gép eleget tesz a stabilitási követelménynek,



a szállítást, kezelést és tárolást biztonságossá tevő utasítások, megadva a gép és
különböző részeinek tömegét, ha ezeket általában külön szállítják;



a követendő eljárás baleset vagy leállás esetén; az elakadás esetén követendő eljárás,
az elakadás biztonságos megszüntetése érdekében;



a felhasználó által végzendő beállítási és karbantartási műveletek leírása, valamint a
betartandó megelőző karbantartási intézkedések;



a biztonságos beállítást és karbantartást lehetővé tevő utasítások, beleértve a
védőintézkedéseket, amelyeket e tevékenységek közben meg kell tenni;



azoknak a használandó tartalék alkatrészeknek a leírása, amelyek a kezelő személy
egészségére és biztonságára hatással vannak;



a következő, levegőben terjedő zajkibocsátásra vonatkozó információk

A gép, berendezés megfelelőségét igazoló dokumentumok, a követelményeknek megfelelő
telepítés

megfelelőségét

igazoló

dokumentumok

birtokában

az

üzembe

helyezés

megtörténhet. A gépet, berendezést a munkáltató, illetve megbízottja által kiállított
üzembehelyezési dokumentummal lehet használatba venni.
Ehhez szükséges az ellenőrző felülvizsgálat elvégzése, amikor is a munkaeszköz szerelését
követő, illetve az üzemeltetés megkezdését, valamint az új munkahelyen történő felállítást
megelőző - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos körülmények meglétét ellenőrző –
vizsgálatot.
A kezdeti megfelelőség a használat során természetesen változhat, ezért szükséges a
időszakonként a megfelelőséget ellenőrizni. Ezt a célt szolgálja az időszakos ellenőrző
felülvizsgálat.
Időszakos ellenőrző felülvizsgálat: a munkaeszköz - munkáltató által meghatározott
gyakoriságú - felülvizsgálata, amely a károsító hatások lehetősége miatt, a munkavállalók
munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhet elő. Ennek
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eredményeként a szükséges beavatkozásokat el kell végezni, hogy az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos használat a továbbiakban is megvalósulhasson.
A munkaeszköz használata alatt a következőket értjük: a munkaeszközzel vagy a
munkaeszközön végzett tevékenység, beleértve az elindítást, leállítást, alkalmazást, szállítást,
javítást, átalakítást, karbantartást, szervizelést, valamint a tisztítást.
Villamos eszközök esetén szükséges az áramütés veszélyeinek a minimalizálására, ennek
érdekében villamossági felülvizsgálat alá kell vonni a gépet, berendezést. Ennek két fokozata
lehet:
A szabványossági felülvizsgálat: az érintésvédelem olyan részletes - a méréseket és azok
számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó - ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy
kimutassa, teljesíti-e az érintésvédelem a vonatkozó szabványok valamennyi előírását;
Szerelői ellenőrzés: villamos gépen, berendezésen az érintésvédelem alapvető hibáinak
kimutatása céljából, erősáramú villamos szakember által végrehajtott, műszeres mérést nem
igénylő időszakos ellenőrzés.
A

munkáltató

köteles

a

munkavállaló

munkavégzéséhez

olyan

munkaeszközt

rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi
megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas
az adott munkahelyi körülmények között az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
használatra.
A munkaeszközt úgy kell kialakítani és elhelyezni, hogy


megvédje a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodót a munkaeszköz
kigyulladásától vagy túlhevülésétől, illetve a munkaeszközben keletkező, használt
vagy tárolt gáz, por, folyadék, gőz vagy egyéb anyag munkakörnyezetbe történő
kijutásától;



alkalmas legyen a benne keletkező, használt vagy tárolt anyag robbanásának
megelőzésére és



biztosítsa a munkavállaló és a munkavégzés hatókörében tartózkodó védelmét az
áramütés ellen mind üzemszerű körülmények, mind meghibásodás esetén.

Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között szabad
használni.
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Veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz esetében - ha annak biztonsága függhet a
szerelés körülményeitől - a szerelést követően, de még a használatba vétel előtt és minden
egyes új telephelyre vagy munkahelyre történő mozgatás után a megbízott személy ellenőrző
felülvizsgálat keretében meggyőződik a biztonságos szerelésről, az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos működés feltételeiről és körülményeiről.
Az ellenőrző felülvizsgálat elvégzésének módját a munkáltatónak írásban kell
meghatároznia. A vizsgálat megállapításait és a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell
rögzíteni.
Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző felülvizsgálat megbízott személy általi
elvégzéséről annak érdekében, hogy a biztonsági és egészségügyi előírások betartásra
kerüljenek, az esetleges károsodások időben észlelhetők, a megelőző intézkedések
bevezethetők legyenek.
Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközt, a felülvizsgálat
gyakoriságát és módját írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire,
a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati
utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció előírásaira. A leghosszabb felülvizsgálati
időszak nem haladhatja meg az öt évet.
A felülvizsgálat megállapításait, a megtett intézkedéseket jegyzőkönyvben kell rögzíteni,
amelyet a következő időszakos ellenőrző felülvizsgálat időpontjáig meg kell őrizni és annak
egy példányát - telepített munkaeszköz esetén - a helyszínen kell tartani.
A legutóbbi időszakos ellenőrző felülvizsgálat elvégzéséről a munkaeszközön elhelyezett,
jól látható jelzéssel tájékoztatást kell nyújtani, ha a munkaeszközt a telephelyen kívül
használják.

5.2. Az ágazat logisztikai tevékenységének munkavédelmi megközelítése

A nagykereskedelmi logisztikai tevékenységet a különösen nagy tömegű anyag, intenzív
mozgatása, tárolása jellemzi.
Ennek során különös figyelmet kell fordítani:


az időkényszerre,



a használt munkaeszközök megfelelőségére,
51



a munkaeszközöket használó munkavállalók magatartására, viselkedésére,



a munkaszervezésre,



a megfelelő biztonsági rendszerek, jelölések megfelelőségére.

Kicsit részletesebben érdemes foglalkozni néhány, különösen sok kockázatot okozható
tevékenység elemre.

5.3. Kézi anyagmozgatás biztonságtechnikája

A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás megfelelősége érdekében szükséges,
biztosítandó feltételek:


az anyagmozgató személy
o akinek rendben van az egészségi munka-alkalmassága,
o akinek megfelelő az életkora,
o aki a kézi anyagmozgatással kapcsolatos egészségvédelmi-, biztonsági
követelményeket pontosan ismeri,
o aki tisztában van a – a szükségszerűen használandó – egyéni védőeszközök
rendeltetésszerű használatával, az eszköz védelmi képességével,
o aki kipihent, munkára kész állapotban van,
o aki pontos utasítást kapott a konkrét anyagmozgatási feladat elvégzésére,
o aki pontosan ismeri a mozgatandó tárgy meghatározó jellemzőit (veszélyes
anyagok és keverékek stb.)



tárgyi feltételek megléte, azaz
o megfelelő védelmi képességű egyéni védőeszköz rendelkezésre állása,
o megfelelő ruházat a munkavállalón,
o megfelelő csomagolású, állapotú, méretű mozgatandó anyag.



munkakörnyezeti feltételek biztosítottsága, azaz
o megfelelő állapotú járófelület, padozat,
o megfelelő mértékű megvilágítás,
o megfelelő szintkülönbség áthidalók (lépcső stb.),
o megfelelő,

az

anyagmozgatáshoz

szükséges

beltéri

méretek

(kényszertesthelyzet nélküli anyagmegfogás, anyag megemelés, anyag
továbbítás igényeit kielégítően),
o megfelelő méretű – szélesség, magasság – anyagmozgatási folyosók megléte,
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o megfelelő klíma. (hőmérséklet, páratartalom, légsebesség)


szervezési feltételek
o a munkafeladatot egészséget nem veszélyeztetően és biztonságosan elvégezni
képes létszám rendelkezésre állása,
o több munkavállaló együttes tevékenysége esetén felkészült, az adott
tevékenység munkavédelmi követelményeit ismerő munkairányító megbízása,
o a feladat elvégzéséhez szükséges idő
o az anyagmozgatás technológiájának oktatása, ellenőrzése
Segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás során a lehetséges kockázati tényezők
feltárásához a feltételek meglétének ellenőrzését használhatja fel a munkavédelmi
képviselő. Mint például



munkavégzésre

alkalmatlan

munkavállaló

(betegséggel

küzd,

alkoholos

befolyásoltság, drog-hatás stb.)


elmaradó, vagy elégtelen munkavédelmi oktatás,



egyenetlen járófelület, padozat,



csúszós, nedves, nem megfelelően takarított járófelület, padozat,



rossz állapotú, töredezett lépcső,



rossz látási körülmények,

5.3.2. Egészségi állapot romlás kockázatait növelhető tényezők

A munkavállaló egészségi állapot romlása kockázatát növelő lehetséges tényezők
(25/1998. (XII.27.) EüM rendelet 1. számú melléklete alapján)


a mozgatandó teher bizonyos jellemzői
o mérete túlságosan nagy,
o súlya túlságosan nehéz,
o az alakja nehézzé teszi a biztonságos megfogását,
o az anyag nem stabil, anyagmozgatás során a tartalma elmozdulhat,
o a tárolási körülmények elégtelensége (a rendelkezésre álló terület nem teszi
lehetővé a törzs megfelelő megterhelését)
o a biztonságos megfogást lehetővé tevő tényezők nem-megfelelősége (a
mozgatandó anyag körvonala -pl. éles, hegyes felületek – a felszínének
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állapota, halmazállapota stb.), amelyek az anyagmozgatás során a
munkavállaló sérülését okozhatják.


az anyagmozgatás során a munkavállaló által kifejtendő fizikai erő a sérülés
kockázatát növelheti, amennyiben
o a konkrét munkavállaló számára túl megerőltető,
o csak a törzs elfordításával valósítható meg,
o a mozgatandó teher hirtelen elmozdulhat,
o az anyagmozgatást végző munkavállaló labilis testhelyzetben van,
o ha csak előre hajolt testhelyzetben valósítható meg az emelés.



az anyagmozgatás során a sérülés kockázatát növelhetik a nem-megfelelő
munkakörnyezet jellemzői, úgymint:
o nem áll rendelkezésre elegendő hely (különösen, ha a függőleges irányú
emelés kerül korlátozásra),
o egyenetlen, illetve szintemelkedéses az anyagmozgatás helyszíne (lejtő,
lépcső stb.)
o a járófelület, a padozat stabilitása nem megfelelő, az anyagmozgatást végző
munkavállaló lába instabil alátámasztású,
o a klimatikus viszonyok nem megfelelőek (hőmérséklet, páratartalom,
levegőmozgás – szellőzés)



a munka szervezésekor nem kap kellő figyelmet az alábbi tényezők közül legalább
egy az alábbiak közül:
o a munkafeladat főleg a gerincet érő gyakori, illetve hosszantartó fizikai
erőkifejtéssel terheli meg a munkavállalót,
o a pihenési, regenerációs periódus és időtartam nem elegendő, elégtelen,
o az emelési, lerakási, mozgatási távolságok túl nagyok,
o a munkaritmus kötött, a munkavállalónak nem áll módjában azon
változtatni, azt nem változtathatja meg.
Lehetséges következmények:



hátsérülés (húzódás, szakadás, bevérzés stb.) rossz testtartás, botlás stb. esetén



kézsérülés (zúzódás, horzsolás, törés stb.) más tárgyakkal történő ütközés esetén



lábsérülés (zúzódás, törés, csontrepedés stb.) mozgatandó anyag leesése, leejtése
esetén fej sérülés (ütődés zsúfolt tér, kis szabad hellyel rendelkező területen
megkísérelt anyagmozgatáskor)
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irritáció, égés (veszélyes anyagok és keverékek) szállítása közbeni esemény – botlás,
elesés során bekövetkezendő kiömlés, fröccsenés esetén



sérv kialakulása túl nagy megterhelés esetén

5.3.3. Anyagmozgatás főbb szabályai

Az anyagmozgatás kockázatainak csökkentése megvalósítható az anyagmozgatás
szabályainak a betartásával, a megfelelő munkavállalói magatartással.
A megfelelő emelés elvégzéséhez helytelen csak úgy, ötletszerűen nekiállni.
Bizonyos előkészületeket igényel. Célszerű bejárni, szemrevételezni a munkafeladat
helyszínét, tárgyát, mielőtt az anyagmozgatáshoz kezdünk.
Tudnunk kell, hogy


honnan és hová fogjuk mozgatni a terhet;



biztosított-e a mozgatási útvonal akadálymentessége,



az útvonal megfelelő stabilitású-e



le kell-e szintkülönbséget küzdeni az anyagmozgatás során



hogyan fogjuk a terhet jól megfogni



a kezünk, a teher, az esetleges fogantyúk megfelelően szárazok, illetve
csúszásmentesek-e;



a munkatársunk – akivel együtt kell az anyagmozgatást megvalósítani – szintén
tisztában a feladat részleteivel, megvalósításának módjával.
A munkavédelmi képviselő számára is fontos, hogy legyen tisztában a segédeszköz

nélküli kézi anyagmozgatás legfontosabb szabályaival.
A segédeszköz nélküli optimális kézi anyagmozgatás főbb szabályai:


A lábakat – amennyiben ez lehetséges - helyezzük a teher két oldalára úgy, hogy a
munkavállaló teste a teher fölött legyen. (Ez nem minden esetben valósítható meg, ha
ez nem kivitelezhető, arra kell törekedni, a testünk a lehető legközelebb kerüljön a
teherhez)



A teher felemelését a lábizmok használatával kell megvalósítani.



A teher emelést egyenes háttal végezzük.



A teher a testhez mindvégig a lehető legközelebb legyen.



Egyenes, lefelé fordított karokkal emeljen és mozgassa a terhet.
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A nagykereskedelemben is többször alkalmazható az anyagok járófelület szintjén
megvalósítható anyagmozgatás, azaz az anyagok tolása, illetve húzása. Ez
megvalósítható segédeszközök nélkül, illetve segédeszközök alkalmazásával.
Ezt a tevékenységet is szükséges előzetesen megtervezni, amelynek során
Fontos, hogy a munkavállaló:


a tolást és húzást a testének saját súlyával végezze; toláskor dőljön előre, húzáskor
dőljön hátra;



biztosan álljon a talajon, hogy előre/hátra tudjon dőlni;



kerülje el a hátának csavarását és hajlítását;



győződjön

meg

arról,

hogy

az

anyagmozgató

eszközöknek

legyen

fogantyúja/markolata, hogy a kezével erőt tudjon kifejteni; a fogantyú a váll és a derék
magassága között legyen, hogy megfelelő, nem megterhelő testtartással tudja
tolni/húzni;


az anyagmozgató eszközöket tartsa jól karban, és fordítson figyelmet arra, hogy a
kerekek mérete megfelelő legyen, és azok akadálymentesen guruljanak;



győződjön meg arról, hogy igénybeveendő útvonalon a padló kemény, egyenletes és
tiszta legyen.

5.3.4. Több személy részvételével történő anyagmozgatás

Ez nagy tömegű, vagy nagy kiterjedésű terhek mozgatása során válhat szükségessé.
Ekkor

is

meg

kell

felelnie

minden

fentebb

ismertetett

anyagmozgatási

követelménynek, kiegészítve a több személy által okozható nem-megfelelőségekkel.
A több szereplő anyagmozgatási tevékenységének összehangolása, a szereplő
munkavállalók együttes mozgásának, cselekvésének az összhangjának mindenkori
biztosítása. Ezért minden esetben szükséges a munkairányító kijelölése, megnevezése.
A nagy tömegű terhek esetén csak lassan, egyenletes felemelkedéssel emelhetjük
meg a mozgatandó anyagot. A megfogás módját, az útvonal, a célterület
megfelelőségét szükséges megtervezni, majd ellenőrizni. A célterületen a lerakáshoz
alátétfát kell használni, az ujjak sérülésének megelőzése érdekében.
Hosszú tárgyak mozgatása esetén a mozgatásban részvevők a teher egyik oldalán
kell, hogy elhelyezkedjenek, testmagasságuknak megfelelő sorrendben követve
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egymást. Az irányítással megbízott, az irányításra kijelölt munkavállaló a sor végén
kell, hogy munkáját végezze. Az anyag mozgatása közben figyelni kell, hogy


az anyag eleje legalább 2 méterrel a padozat felett legyen,



elektromos vezetékhez – szigeteletlen vezetékhez – ne érhessen a szállítandó anyag,



elkerülhető legyen bármilyen, az útvonal környezetében levő épületelemmel,
berendezési tárggyal való ütközés, ütődés.

5.4. Segédeszközzel történő kézi anyagmozgatás biztonságtechnikája

Az anyagmozgatás segédeszközeivel kapcsolatos általános követelmények:
•

Kialakításuknál fontos szempont, hogy tömegük kicsi legyen, használatuk ne fárassza
ki a dolgozót.

•

A kézsérülések elkerülése érdekében fontos a fogantyúk, nyelek megfelelő
megmunkálása, szilárdsága, műszaki állapota.

•

Sérült hiányos, törött, nem megfelelő eszközt használni tilos.
A segédeszközök használatával bizonyos anyagmozgatási kockázatokat csökkenteni,
esetleg megszüntetni is lehet, de nem feledhetjük, hogy új kockázatokat is „hozhatnak a
rendszerbe”.
Például:

•

Ha a teher jellemzőinek bármelyike a megengedett vagy a kezelhető méretet
meghaladja, a teher lezuhanhat.

•

A baleset gyakran a dolgozó elcsúszása, megbotlása miatt következik be.

•

A fogantyúkkal ellátott segédeszközöknél gyakori a kézsérülés.

•

A teher nem megfelelő megfogása a segédeszközzel is a teher leeséséhez vezethet.
A kiskereskedelmi anyagmozgatási tevékenységet – az mozgatandó anyag jellegétől
függően lehet:

•

Lapát: a megterhelés (a lapát tömegét is beleszámítva) 18 év feletti nő esetén 5 kg, 18
év feletti férfi esetében legfeljebb 8 kg lehet.

•

Fogószerkezetek: Csak a kialakításnak megfelelő terhek mozgatására használható, →
Sérült, kopott, megrongálódott fogószerkezetet nem szabad használni.

•

Kézi tapadókorongok: a gumi szívókorongot vagy mágnes betétet használat előtt
ellenőrizni kell, hogy biztosított-e a megfelelő sík felfekvési felület és megfelelő-e a
szívó ill. mágnes-hatás.
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•

Görgők: Acélcsövek, rudak, hengeres keményfagörgők, ha 20-20 cm-el hosszabbak,
mint a teher szélessége. Legalább 2 db-ot kell a teher alá tenni, feltétel a megfelelő
teherbírás, a görgőket a megemelt teher alatt rúddal vagy kalapáccsal kell beállítani,
kézzel igazítani tilos.

•

Emelőrudak: Csak megfelelő teherbírású, egyik végén él alakúra kiképzett acélrúd
alkalmazható, emelés közben tilos az emelőrúddal szemben állni vagy ráállni, görgős
emelőrudak nehéz terhek padlózaton való rövid távú mozgatásához használhatók.

•

Korcsolyák: A mozgatott teher tömegének megfelelő teherbírású fából vagy acélból
készített tartók, a tartók felső végeit beakasztható kampókkal kell ellátni és
szétcsúszás ellen biztosítani kell, a teher mozgatása közben a tartók között, illetve előtt
senki sem tartózkodhat.

•

Kenderkötelek: használatának előfeltétele a kötélátmérő helyes megválasztása,
valamint az előírt terhelési próba megléte.

•

Létra: Ha a szintkülönbség meghaladja a 2 m-t, a támasztólétrát rögzíteni kell
kampóval, a kétágú létrát biztosító lánccal, sérült, törött létra nem használható.

•

Kézi horgok: Nyele megfelelő méretű, kiképzésű legyen, a horog hegye éles legyen.
A kézi anyagmozgatást segíthetik emelők is.
Fogas-rudas emelők:

•

Az emelkedő fogas-rúd, az acélház vagy az alsó végén kialakított tányér szolgál a
teher közvetlen emelésére.

•

Az emelés kézi hajtással fogaskerék áttétel segítségével történik, a fogaskerekek az
acélházra szerelt burkolatban helyezkednek el.

•

Beépített biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú (racsni).
Csavarorsós emelő

•

A teher alátámasztására fűrész- vagy trapézmenetű orsó szolgál, amelynek felső végén
helyezkedik el az elforgatható fej (szarv).

•

A csavaranya az acéllemezből készült állványba van építve. Az orsó felső részének
radiális irányú furatába helyezett forgatórúddal vagy mindkét forgásirányra állítható
kereplőkarral forgatva emelkedik ki a csavaranyából.
Fogas-rudas emelőkre és csavarorsós emelőkre egyaránt vonatkozó általános
szabályok:

•

Az emelés megkezdése előtt megfelelő szilárd talajra vagy alátétre kell helyezni, hogy
emelés közben ne mozdulhasson el.

•

A forgatható fejet kell a teher alá helyezni.
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•

Emelés közben a megemelt teher alá lépni, alatta tartózkodni tilos.

•

A teher leengedését lassú ütemben, az alátámasztás fokozatos eltávolításával kell
végezni.

•

Tilos megemelt tárgyon munkát végezni.
Kötélcsigasor:

•

Álló és mozgó kötélkorongokból és a korongokon átvetett hajlékony függesztő
elemből (kötél) áll.

•

A tartók teherbírása legalább kétszerese legyen a felemelendő teher tömegének.

•

Mindig csak egy személy mozgathatja.

•

Beépített biztonsági berendezés: kötélszorító szerkezet.

•

A kenderkötél hátránya: nedvességet, vegyi anyagot nehezen tűri.

•

Acélsodronykötél: használat közben ellenőrizni kell.
Kézi hajtású csörlő:

•

A hajtókar fogaskerék áttételen keresztül hajtja meg a dobot, melyre az emelőkötél
csévélődig.

•

Földre rögzítik, kötéllel működtetik és a hajtókarok egy vagy két oldalon vannak.

•

A teher visszazuhanásának megakadályozására biztonsági berendezés: kilincskerekes
biztonsági forgattyú.
Kézi szállítóeszközök
Egy kerekű talicskák

•

Fából vagy fémből készülhetnek.

•

Nagy tömegű anyagot lehet vele szállítani.

•

Ügyelni kell az útvonal biztonságos kialakítására.

•

Szintkülönbség estén legalább 0,9 m széles, maximálisan 10 %-os emelkedésű 0,2
méterenként keresztirányú lécekkel ellátott járópadlót kell alkalmazni.

•

Csúszásveszély estén az utat csúszásgátló anyaggal kell felszórni
Kétkerekű talicskák

•

A tehertömeg-középpont vetülete szállítás közben a kerék tengelyét metszi, vagy
annak közelében marad.

•

A nagyobb átmérőjű kerekek és a puttony kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést.

•

Kisebb terhet kell a dolgozónak tartani, mint az egy kerekűnél (a puttony előnyösebb
elhelyezése miatt).
Kézi targoncák
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•

Kis saját tömegűek, nagy átmérőjű, vagy gördülő csapágyazású kerekekkel vannak
ellátva.

•

A kézsérülések elkerülésére a toló-fogantyúkon védőkengyel van.

•

Zsáktargonca: A teher felvételekor meg kell akadályozni a targonca hátrafelé való
elmozdulását (a cipő talpát a targonca tengelyére kell helyezni). A fogantyú
kézvédővel van ellátva. A teher vázra csapódhat, tengelyre merőleges ellenző
alkalmazásával megakadályozható.

•

Egyéb targoncák: hordószállítók, gázpalack-szállítók, ballonszállítók, billenő-edényes
szállítótargoncák, lépcsőn-járó targoncák.
Kézikocsik

•

Három-, vagy négy kerekű, ezért egyensúlyban tartják a terhet.

•

Általában sík rakfelületük van, esetenként különféle tartozékokkal felszerelhetők.

•

Futómű elrendezésük, kormányzási lehetőségük, rakodófelület nagyságuk típusonként
változik.

•

Húzható vonórudas vagy tolhat vonórúd nélküli kialakításúak.

•

Homlokfalas kézikocsik: egyik tengelyen a kerekek fixek, másik tengelyen
önbeállóak.

•

A szállítható terhek normásítottak.

•

Húzni nem szabad, a tolóerőt az erre a célra kialakított fogantyúra kell kifejteni.

•

Csak addig a magasságig rakhatók, amíg a kilátást nem akadályozzák.

•

Teher leesés, lejtős úton megszaladhat.
Kézi emelővillás targonca

•

A rakodólapos egységrakományok mozgatásának legegyszerűbb eszköze.

•

Kézi erővel működik, de hidraulikus emelős (kb. 15 cm-re emelhető).

•

Egyszerű szerkezet, de ez is el tud romlani, időnként karban kell tartani.

•

Raklapra megfelelően rögzített teher szállítható vele.

•

Sík felületű burkolattal ellátott, megfelelő teherbírású talajon mozgatható.
Surrantók (ömlesztett anyagok szállítására)

•

Ajánlatos burkolni vagy elkeríteni az illetéktelen személyek teljes vagy részleges
hozzáférésének megakadályozása érdekében.

•

Megfelelő keresztmetszet biztosítása:

•

Ahol:

•

Q= tömegáram (t/h), v= minimális sebesség (mm/sec), φ= térfogat kihasználási
tényező, ρ= fajlagos tömeg (t/m3)
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•

A környezet zaj- és porvédelméről gondoskodni kell.

•

Kommunikáció biztosítása.

•

Kezelői jogosultság biztosítása.

•

Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

•

Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

•

Karbantartás.

•

Ellenőrzés.
Csúszdák (darabáru szállítására)

•

Ha a csúszda olyan helyen halad át, hogy az ott tartózkodó személyekre veszélyt
jelent, biztosítani kell, hogy ott senki se tartózkodjon.

•

A lerakóhelyet úgy kell tervezni, beállítani, hogy a rakományt ne dobják ki a
személyzetet veszélyeztető módon.

•

A csúszda végének felemelésével, zsáksorompóval illetve egyéb módon gondoskodni
kell a lejövő anyag biztonságos felfogásáról.

•

A kezelőhelyeket korláttal, lábléccel és megfelelő feljáróval kell ellátni.

•

Csiga csúszdánál gondoskodni kell arról, hogy a centrifugális erő ne repítse ki a
darabárut.

•

Lassítás céljából egyenes szakaszokat kell közbe iktatni, az összeillesztésre ügyelni
kell.

•

Kommunikáció biztosítása.

•

Kezelői jogosultság biztosítása.

•

Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

•

Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

•

Karbantartás.

•

Ellenőrzés.
Gravitációs görgős-pályák (sík felfekvésű darabáruk szállítása)

•

A görgők csapágyazása után kenés nélküli kis menet ellen-állású, külső
szennyeződéstől védett kialakítású legyen.

•

A billenésmentes szállítás érdekében a rakománynak legalább két görgőn kell
felfeküdnie.

•

A szállítópálya hordozó elemei azonos síkban legyenek.

•

Az íves pályaszakasz szélessége nagyobb legyen, mint az egyenesé.

•

A pálya szélessége a rakomány szélességének 1,1-1,2-szerese legyen.

•

A legkedvezőbb haladási sebesség 0,35 m/sec, maximálisan megengedett az 1 m/sec.
61

•

A folyamatos rakományhaladást megszakító szakaszokat úgy kell kialakítani, hogy
nyitáskor vagy elmozdításkor az áramlás szűnjön meg mielőtt a rakomány odaérkezne.

•

A felhajtható szakaszt nyitott állapotban megfelelően rögzíteni kell.

•

Ha a szállítási magasság > 1,6 m, korlát kell.

•

Munkavállalói alkalmasság.

•

Kommunikáció, összehangolás, egyéni védőeszközök, karbantartás, ellenőrzés.
Ha feltorlódás van, a darabáru leszedését felülről kell kezdeni

5.5. Gépi anyagmozgatás biztonságtechnikája

Az anyagmozgató gépekből, szállítógépekből anyagmozgató rendszerek alakíthatók ki.
Az ilyen anyagmozgató rendszer megbízhatóságához, biztonságos, balesetmentes
működéséhez az szükséges, hogy a folyamatos anyagmozgató rendszer:


elemei egymással összehangoltan adják át, vegyék át a szállítandó anyagot,
alkalmasak legyenek az adott anyag mozgatására,



a környezetbe beilleszkedjen, azzal megfelelő kapcsolata legyen,



különféle információkat adjon és kapjon.

Biztonság elemei a folyamatos működésű anyagmozgató rendszerek vonatkozásában
Összhang az anyagmozgató rendszer elemei között
Összhang az anyagmozgató rendszer és a környezete között
Az anyagmozgató rendszer indítása, leállítása, (sorrendiség fontossága), üzembiztos
állapota a működés során

5.6. Folyamatos működésű szállítógépek

•

Baleseti veszélyforrások, elhárításuk:
A szállított anyag veszélyei

•

A veszélyes anyaggal való érintkezés, szállított anyag vegyi hatása. Egyéni
védőeszközök. Burkolás.

•

Elütés. Elkerítés.

•

Az anyag akaratlan lekerülése a szállítógépről. Burkolás,

•

elkerítés.
62

•

Környezetszennyezés. Burkolás.
Az indítás és leállás veszélyei
•

A gép nem várt elindulása, megállása. Az indító személy előzetesen győződjön
meg az indítás veszélytelenségéről. A gép közelében tartózkodókat előzetesen
hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indulásról.

•

Szállított anyag mozgási állapotának megváltozása miatt felborulás, lecsúszás,
leesés. Elkerítés.

•

Testrészek beszorulásának, becsípésének veszélye illetéktelen elindításnál.
Illetéktelen indítás megakadályozása.

•

Vészleállító megfelelő helyen, megfelelő állapotban.

•

Az anyag fel- és leadásának veszélyei

•

Darabáruk nem stabil elhelyezése miatt elborulás, leborulás. Stabil elhelyezés,
tájolt felrakás.

•

Kézi anyagfeladásnál a személy keze a darabáru és a szállítógép teherfelvevő
eleme közé szorulhat. Közvetett anyagfeladás (álló feladóhelyre).

•

A dolgozó feladáskor egyensúlyát vesztheti, rábukhat a szállítógépre.
Közvetett anyagfeladáskor a feladó személy tolja a szállítógépre a darabárut
(görgősor stb.).

•

A helytelenül feladott darabáru leeshet. Tájolt felrakás.

•

Kézi levételkor a feladáshoz hasonló veszélyek vannak.

•

Az

ömlesztett

anyagok

a

nem

megfelelő

feladáskor,

leadáskor

túlcsordulhatnak, kiporozhatnak. A túlcsorgó anyag csak akkor jelent veszélyt,
ha alatta tartózkodnak. Elkerítés.
•

Üzemeltetés egyéb veszélyei
–

Elütés (amelynek pályáján személyek tartózkodnak). Elkerítés.

–

Anyag akaratlan lekerülése. Elkerítés. Burkolat.

–

Eltömődés. Tisztítónyílás.

–

Zaj, vibráció. Egyéni védőeszközök.

–

Energiaellátással kapcsolatos veszélyek. Villamosenergia betáplálása
érintésveszélyt okoz. Villamos vezetékben elbotlás. Energia kimaradáskor
a helyzeti energiával rendelkező anyag a gépet mozgásba hozhatja.

•

Érintésvédelem. Megfelelően rögzített kábelek. Visszafutást megakadályozó
szerkezet.
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–

Sajátos veszélyforrások is vannak az egyes szállítógépeknél. Pl. hevederes
szállítószalagoknál hevederszakadás. Hevedertisztító.

•

Rendszerkapcsolatok veszélyei
–

A rendszer elemeit illeszteni kell egymáshoz.

–

A folyamatos működésű szállítógépek egymással és az anyagmozgató
rendszer más elemeivel való kapcsolatból származó veszélyek.

–

Az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai

–

közötti eltérés.

–

A folyamatosan működő szállítógép környezeti

–

kapcsolatainak hiányosságából származó veszélyek

Folyamatos működésű szállítógépek:
Hevederes szállítószalag, csuklótagos szállítószalag, mozgó asztalok, függőkonvejorok, elevátorok, láncpályák, kaparó szállítógép, rédler, darabárut továbbító
láncpálya, Szállítócsiga, szállítócső, szállítócsavar, hevederhajtású tárcsás pálya,
hevederhajtású görgős-pálya, szabadonfutó görgős- pálya, szabadonfutó tárcsás-pálya,
golyós asztal.
Tervezési előírások
•

Stabilitást és szilárdságot meg kell teremteni.

•

Túlfutás vagy visszafutás megakadályozására a ferde vagy függőleges berendezéseken
visszafutás-gátló alkalmazása.

•

Süllyesztő- és emelőrendszert el kell látni az emelőoszlop akaratlan süllyedését,
emelkedését meggátló szerkezettel.

•

A szélső helyzetekben a mozgást ütközőkkel kell határolni.

•

Kézi feladó helyek jellemzőit úgy kell megválasztani, hogy feleljenek meg az adott
munkahely követelményeinek.

•

A behúzási, befogási pontokat, a mozgó részeket, burkolattal, korláttal védeni kell.

•

Az ellenőrző helyek legyenek jól hozzáférhetők.

•

A kimaradó energia visszatérésekor az akaratlan újbóli elindulást a villamos vezérlés
megfelelő kialakításával kell megakadályozni.

•

A túlcsorgást meg kell akadályozni oldalburkolással, adagoló berendezés

•

alkalmazásával, anyagtároló hombárból való feladással.

•

Anyag lekerülés miatti védelemként az átjárók fölé védőrácsok helyezése.
•

Telepítés
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•

Közlekedést ne zavarják.

•

Menekülési utak kijelölése, szabadon hagyása.

•

Épületre szerelés csak statikus engedélyével.

•

Nyomvonalat úgy kell megválasztani, hogy közlekedő utat padlószinten ne
keresztezzen.

•

Az összes kezelőállás, kezelőjárda legalább 0,5 m szélességű legyen. Ezek nyitott
oldalán védőkorlátot kell alkalmazni. Ha ezek talajszinttől való magassága nagyobb,
mint 1,5 m, akkor rögzített feljárót kell létesíteni.

•

Sorrendi reteszelést kell alkalmazni annak megakadályozására, hogy egyetlen
berendezés se szállíthasson másik olyan berendezésre, amely nem működik, vagy a
teljes felvevőképességét elérte.

•

Azonnal működő kézi leállító berendezésről kell gondoskodni végig a szállítópálya
mentén, vagy annak kiválasztott pontjain.

•

Ha a vezérlőállomás kezelője nem képes látni a teljes berendezést, hallható

•

vagy látható jelzéssel kell figyelmeztetni a személyzetet a közeli indításra.
•

Biztonsági berendezések

o Illetéktelen személy általi elindítás ellen védelmet nyújt a lezárható főkapcsoló.
•

A vészleállító vezérlését könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, azt bárki
kezelheti.

•

Visszafutás-gátló szerkezet függőlegesen szállító gépeknél mindig, ferdén szállító
gépeknél akkor, ha a visszafutás veszélye fennáll. A visszafutás-gátló szerkezetnek
a forgásirány megváltozása esetén önműködően kell működésbe lépnie.

•

A hajtóműbe túlterhelés-gátló szerkezetet kell beépíteni.

•

Mozgatható, nem önjáró szállítószalagok esetén ajánlatos a kerekek kiékelése.
Helyváltoztatása esetén a szállítószalagot le kell állítani és szállítási állapotba kell
hozni.

•

Válogató- és szerelő szalagoknál folytonos oldalvédelemről kell gondoskodni
mind a szállító-, mind a visszatérő ág esetén. A heveder sebessége nem haladhatja
meg a 0,3 m/s értéket, ha a legnehezebb válogatandó tárgy tömege több mint 5 kg.

•

Serleges elevátoroknál az elevátorgaratot tisztító ajtókkal kell ellátni.

•

Függő

-

konvejoroknál

minden

vontatómechanizmust

fel

kell

szerelni

terheléshatárolóval. A pályavezetés töréspontjain biztonsági berendezést kell
felszerelni a teherhordó szerkezetek leesésének megakadályozására. Az átjáróknál
a teherrel való lehetséges ütközés veszélyére jelzésekkel kell felhívni a figyelmet.
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•

Szállítócsigáknál a csigás vályút a feladó- és leadóhelyek kivételével mindenütt be
kell burkolni.

•

Hajtott görgős pályák esetében súrlódásos hajtásnál a súrlódási

•

helyeket kell védőburkolattal ellátni, ha hozzáférhetők.

o Görgős és tárcsás pályáknál a feladási és leadási műveleteket
o mechanikus eszközökkel kell végezni, ha a rakományok vagy csomagok túl nagy
méretük, sebességük és tömegük miatt kézzel nem mozgathatók.
•
•

Védőburkolatok (védőberendezések)
A veszélyes helyek burkolása az üzemeltetés alapvető feltétele. A nyilvánvaló
veszélyes helyek a hajtó-, a terelő-, a feszítőelemek, a feszítőegység, a
feszítőegység kötele és blokkja, a szíj- és egyéb hajtások, a tengelykapcsoló vagy
az ahhoz kapcsolódó gépelem, a vonóelem felfutási pontjai, a támasztógörgő és az
alsóági görgő a munkahelyek környezetében, illetve azok a helyek, ahol zúzódás
vagy nyíródás következhet be.

•

A burkolat kialakításakor arra kell törekedni, hogy a veszélyes szerkezeti részt
teljesen elfedje.

•

Ha a burkolatot beakaszthatóan készítik (el lehet távolítani működés közben),
akkor az csak feltételesen működő biztonságtechnikai eszköznek tekinthető. A
feltétlenül működő biztonságtechnikai eszközök azok, melyek eltávolítása leállítja
a szállítógép működését és az újbóli indítást meggátolja. Ha a kényszerkapcsolat
nem biztosítható, akkor a burkolatot úgy kell felerősíteni, hogy csak szerszám
segítségével lehessen eltávolítani.

Targoncák

•
•

A targoncák vezetésével összefüggő veszélyforrások
A vezetőhely ergonómiai szempontokat figyelmen kívül hagyó kialakítása
(kezelőelemek célszerűtlen elhelyezése) a targoncavezető gyors kifáradását
okozza. Ergonómiailag megfelelő targonca használata.

•

Rezgés

(úttest

egyenetlensége,

motor

kiegyensúlyozatlansága)

okozta

egészségkárosodás. Motor kiegyensúlyozása.
•

Rakomány leesése (gyors kanyarodáskor, rossz rakomány elhelyezéskor).
Rakodásra, vezetésre vonatkozó szabályok betartása.
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•

Borulás haladás során. Vezetésre vonatkozó szabályok betartása, vezetőhely feletti
keret.

•

Indítással, leállással kapcsolatos veszélyforrások.

•

Illetéktelen személy általi indítás. Indítókulcs kivétele leállításkor.

•

Ha a targoncavezető nem a számára kialakított helyen indítja a targoncát. Vezető
helyét érzékelő kapcsoló.

•

Behúzott fékkel való indulás. Fékérintkező kapcsoló.

•

Álló helyzetből bekapcsolás nélküli elindulás. Fék behúzása leállás után.

•

Anyagfelvétellel, lerakással kapcsolatos veszélyforrások
–

•

Elsősorban emelőtargoncáknál
Az anyag továbbítása során fellépő veszélyek

–

Közlekedés veszélyforrásai. Kioktatott, jogosult kezelő, a szabályok betartása.

–

Haladási sebesség változtatása miatt rakomány elborulás, leesés. Megfelelő

vezetéstechnika.
–
olyan

Pótkocsis vontatásnál menet közbeni szétkapcsolódás. Vezetéstechnika és
kialakítású

vonószerkezet,

amely megakadályozza

a

menet

közbeni

szétkapcsolódást.
–

Megengedettnél nagyobb sebességű haladás. Vezetési szabályok betartása.

–

Lejtőn lefelé haladás. Vezetési szabályok betartása, megfelelő fékberendezés.

–

Vezető kilátásának akadályozása. Csak olyan magasságig szabad a rakományt

felrakni a targoncára, amely a vezető kilátását nem akadályozza.
•

Energiaellátással kapcsolatos veszélyforrások

•

Savas-, lúgos akkumulátorok lemerülés esetén töltése:

•

→ Tűz- és robbanásveszélyes gáz keletkezése.

•

→ Maró hatású elektrolit.

•

→ Rövidzárlat töltéskor.

•

Töltőhelyek kialakítása szabvány szerint. Egyéni védőeszközök a marásveszély
megelőzésére. Megfelelő szellőztetés. Padozat az elektrolitnak álljon ellen. Nyílt lángú
fűtés nem lehet a helyiségben és egyéb villamos berendezések sem.

•

Belső égésű targoncáknál gáz, benzin, gázolaj. Tűz és robbanás veszély. Előírások
betartása.

•

•

Egyéb baleseti veszélyforrások

•

Egymással és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolat

→ Átadó, átvevő, rakodó területek nem megfelelő kialakítása. Megfelelő kialakítás.
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o → Helytelen beállás rakodó területre. Szabályok betartása.
o → Rakományt helytelenül adják át. Szabályok betartása.
•

→ Közlekedő helyen tartózkodó más dolgozók Fokozott figyelem, akusztikus
berendezés használata, világítás, láthatóság biztosítása.
o → Belső égésű motoros targonca épületen belüli üzemeltetése során ártalmas
kipufogógázok légtérbe kerülése. Villamos targoncák használata.

•

Targoncairányító részrendszerrel való kapcsolatának zavarai.

•

Vezető nélküli targonca irányítását a zavar gyengítheti vagy megszüntetheti
(pályaelhagyás, ütközés). Biztonsági berendezések alkalmazása (térköz-, váltó-, átjáróbiztosító berendezések).
Emelőtargoncák
•

Fel és lerakással kapcsolatos veszélyforrások
–

•

A megfogó szerkezet helytelen kialakítása.

→ Egyszerű mechanikus. Szilárdsága legyen biztonságos. Az emelőszánhoz való
biztonságos rögzítés.

•

Meg kell adni, hogy alkalmazásakor mekkora a targonca terhelhetősége.

•

→ Hidraulikus működtetési megfogó szerkezet egyedi rakományok közvetlen
megfogása). Mivel a teherbírás emelővilla alkalmazása mellett van megadva, ezért
csökkenteni kell a teherbírást a megfogó szerkezettömegéből származó nyomaték
figyelembe vételével.

•

Fel és lerakással kapcsolatos veszélyforrások

•

Túlterhelés a targonca felbillenését és a hidraulikus rendszer meghibásodását
okozhatja. Hidraulikus körbe épített nyomásszabályzó (biztonsági) szelep, mely a
megengedhető

terhelés

20

%-os

túllépése

esetén

lép

működésbe

és

megakadályozza a teher felemelését. Teljes biztonság → nyomatékmérő műszer
beépítése, ami a terhelési diagrammal összhangban akadályozza meg a rakomány
felemelését.
•

Rakomány gyors süllyedése (zuhanása) a hidraulikus rendszer meghibásodása (pl.
csővezeték törése). Az emelőhengerhez csatlakozó csővezetéket (közvetlenül az
emelőhenger mellett) zuhanás-gátló (fojtó) szeleppel látják el.

•

Szélső helyzetek rossz megítélése. Mozgáshatároló ütközőkkel (hidraulikus
szerkezeteknél). Végállás- kapcsolók (elsősorban nagy magasságba emelő
targoncák emelőműveit korlátozzák). Látást helyettesítő érzékelők.
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•

Stabilitás hiánya. A stabilitási tényező értéke a targonca szerkezeti sajátosságaitól,
emelési magasságától és a kerekek abroncsozásától függ. Ezt be kell tartani. Meg
kell azt is adni, hogy a rakomány tömegközéppontja mekkora távolságra lehet a
villa háttámaszától.

•

A biztonságos teherfelvétel és szállítás feltétele a targonca megfelelő stabilitása. A
rakomány több m magasra való felemelésekor a rendszer tömegközéppontjának
helyzete változhat, ami veszélyezteti a targonca stabilitását. Fokozottan jelentkezik
a

stabilitási

probléma

azoknál

a

targoncáknál,

amelyeknél

a

teher

tömegközéppontja az alátámasztási poligonon kívül esik vagy az emelőoszlop
előrebillenthető.
–
•

Stabilitás

Ha a teher tömegközéppontjának függőleges vetülete az alátámasztási poligonon
kívül található, akkor a teher a targoncára buktatónyomatékot fejt ki. A teher
buktatónyomatékával a targonca saját tömegéből eredő nyomatéka tart egyensúlyt.

A biztonságos üzemeltetés feltétele:

A terhelési diagram
•

Az emelőtargoncák teherbírásának megadásával egyidejűleg meg kell adni azt

is, hogy a rakomány tömegközéppontja mekkora távolságra lehet a villa támaszától. Ha
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ugyanis a teher tömegközéppont távolsága nő (x-től nagyobbra), akkor a stabilitási
tényező állandó értéken tartása érdekében a megengedhető terhelés nagyságát csökkenteni
kell.
•

A diagram a teher tömegközéppontjának a

villatámasztól mért távolsága (d) függvényében
szemlélteti a megengedhető terhelés nagyságát
(M) az adott targonca típusra.
13. ábra. Terhelési diagram.

•

A terhelési diagramot minden emelőtargoncán

jól látható helyen fel kell tüntetni, minden olyan
megfogó szerkezetre nézve, amellyel a targoncát fel lehet szerelni.
Előrebillentett emelőoszlop melletti stabilitás
•

Ennek vizsgálata elsősorban a nagy magasságra emelő targoncáknál indokolt. Az
emelőoszlop előre billentésével növekszik a teher karja (x-ről x + e értékre),
aminek következtében csökken a stabilitás.

•

Annál nagyobb a felbillenés veszélye, minél magasabbra emelik a rakományt. A
nagy magasságra emelő targoncáknál ezért nagyobb stabilitást kell biztosítani,
vagy meghatározott emelési magasság felett csökkenteni kell a terhelést (vannak
olyan diagramok, melyek ezt tartalmazzák).

A targoncák biztonságos kialakítása:
•

Vezetőülés
•

→ Az egyes kapcsolók, kezelőelemek nehézség nélkül kezelhetők legyenek.

•

→ Ki- és beszállás nehézség nélküli, kényelmes legyen.

•

→ Testtartás kényelmes legyen, vezető háta legyen megtámasztható.

•

→ Bekapcsolt biztonsági öv.

•

→ Előre - hátra mozgatható, beállítható legyen.

•

→ Az ülés tartószerkezeti része ellenálló legyen.

•

Vezetőállás, plató
•

→ Oldal és homlokvédelem → csak akkor vezérelhető a targonca, ha a
védőberendezések a tervezett állásban vannak

•

•

→ 1,2-1,3 m magasságban mindkét oldalon oldalvédelem.

•

→ 0,9-1,1 m magasságig korlát vagy más szerkezet kell.
Vezető fülke
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•

→ Teljesen zárt fülkéknél fűtési és szellőzési követelmények teljesítése.

•

→ Nyújtson védelmet az időjárás hatásai ellen.

•

→ A targoncavezető kizuhanását magakadályozó egyéb védelem is legyen
benne.

•

→ Emelőgép napló számára legyen benne hely.

•

→ Esetleges fűtést biztonságosan kell rögzíteni.

•

→ Szélvédő és hátsó ablak párátlanítását és jégmentesítését biztosítani kell.

•

→ Ablaktörlő, talajszintre való rálátást biztosítani kell.

•

→ Üveg ablak esetén hőkezelt vagy rétegelt üveg legyen.

•

Védelem zúzó-, nyíró- és behúzó helyek ellen
•

→ A vezető környezetében lévő helyeken, melyek egymással szemben
mozognak megfelelő védelem legyen. Ha nincs a következő távolságok
kellenek: ujj 25 mm, kéz- vagy lábfej 50 mm, kar, láb 100 mm.

•

→ Egymással szemben mozgó részeket védelemmel kell ellátni, ha a távolság
8 mm-nél nagyobb.

•

→ Menetirányra keresztben elhelyezett vezetőülésnél: vezető menet közben ne
tarthassa ki a lábát a védett körzetből.

•

Be- és kiszállás a vezető térből
•

→ A padlószint feletti 300 mm-nél magasabban lévő vezetési helyzet esetén a
kéz részére kapaszkodót kell biztosítani.

•

Kezelőelemek kialakítása és elrendezése
•

→ Ne legyen túl sok kezelőkar (zavaró).

•

→ Működtetési irány egyezzen meg az adott funkció működési irányával.

•

→ Elengedéskor térjenek vissza a semleges állásba.

•

→ Több kezelőhely esetén egyidejűleg csak az egyik helyről legyenek
működtethetők (vészleállítót kivéve).

•
•

→ A működtető erőknél a nők sajátosságait is figyelembe kell venni.
Targoncavezető védelme

•

→ Vezetőállásos targoncáknál ütköző-védőfal.

•

→ Vezetővédő tető, 1800 mm-t meghaladó emelőmagasság esetén, kiegészítő
védelemmel is el lehessen látni a leeső tárgyak elleni védelem céljából.

•

Villaháttámasz
•

→ 1800 mm emelési magasság felettiek kialakítása tegye lehetővé
villaháttámasz felszerelését
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Fék-, kormányszerkezet, vonószerkezet
•

Fékberendezések
•

→ Minden járműre kell: üzemi fék, rögzítő fék.

•

→ Nem minden járműre kell: biztonsági fék. Ez azért nem kell minden
járműre, mert kicsik a sebességek. Ez a kétkörös fék, melynek részei:
főfékhenger, csővezeték, kerékfékhenger, fékpofák, dob, összehúzó rugók.

•

→ Vezetőállásos targoncánál a rögzítő féket úgy kell kialakítani, hogy a vezető
eltávozásakor önműködően fékezzen.

•

Kormányberendezések

•

→ A targoncák kanyarodását teszik lehetővé.

•

→ Szállítótargoncáknál első kerék kormányzott, emelőtargoncáknál hátsó kerék
kormányzott (könnyebben tud beállni, de borulékonyabb).

•

→ Akkerman kormány: mint az autóé, a tengely nem fordul el, csak a kerék.

•

→ Szervokormány: a targoncáknál a forduláshoz nagyobb kormánymozgás kell,
mozgatáshoz szükséges erőt csökkenti.

•

Vonószerkezet

•

→ Olyannak kell lenni, hogy megakadályozza a véletlen szétkapcsolódást, de az
össze- és szétkapcsolás egyszerűen, gyorsan végrehajtható legyen.

•

→ Pótkocsik összekapcsolása: veszélyes művelet a vontatás, biztonságosan meg
kell oldani, nem szabad „barkács” megoldást alkalmazni.

•

→ Pótkocsi vonószerkezete: olyan legyen, mint a közúti, tehát ha kiakad, azonnal
fékezzen.

Különleges környezetben üzemelő targoncák:
•

Melegüzemben

– → Csak meleg anyagok szállítására alkalmas kivitelű targoncák üzemelhetnek.
Ezeken a targoncákon a targoncavezetőt, a hidraulikus berendezés tömlőit és dugattyúit, a
gumiabroncsokat és az akkumulátort kell védeni a melegtől.
•
•

Tűzveszélyes helyiségben
→ Ki kell elégíteniük az ilyen helyiségben üzemelő gépekre vonatkozó
elvárásokat. A belső égésű targoncák felületi hőmérsékletét tokozással,
hőszigeteléssel vagy hűtéssel kell csökkenteni.

•
•

Tűz- és robbanásveszélyes, illetve fokozottan tűzveszélyes helyiségekben
→ Csak robbanás ellen védett targoncák üzemelhetnek. Különböző védettségi
fokozatnak megfelelően készülhetnek.
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•

→ Alapvető követelmény, hogy a veszélyforrást képező szerkezeti elemek
környezetébe ne kerüljenek gyúlékony anyagkeverékek és a felületi hőmérséklet a
megengedett határ alatt legyen.

5.7. A raktározás biztonságtechnikája

Anyagokat terjedelmük, fajtájuk, alakjuk, súlyuk, mennyiségük, egyéb fizikai és vegyi
tulajdonságuk, egymásra hatásuk, továbbá a környezetből adódó behatások (pl. rázkódás,
rezgés, vegyi, fény), a tároló hely megengedhető maximális teherbírása és a tűzrendészeti
előírások figyelembevételével veszélymentesen kell tárolni.
Raktárokban, állványokon, polcokon a legnagyobb megengedhető terhelhetőséget fel kell
tüntetni.
Kézi rakodás esetén a rakodási magasságot a tárolandó anyagok, tárgyak megfogási
lehetőségétől és a dolgozók megengedhető terhelhetőségétől függően a mindenkori
rakodószinttől számítva kell meghatározni.
Különböző méretű, illetve különböző súlyú tárgyak felhalmozásánál alul kell a nagyobb
méretű, illetve súlyú és felül a kisebb méretű, illetve súlyú darabokat elhelyezni. Zárt vagy
fedett helyiségben történő tárolás esetén a tárolt anyag tulajdonságát, a tárolás módját, az
anyag minőségét, az ott végzett munkát és a levegő szennyezettségének mértékét is
figyelembe véve, hatásos szellőzést kell biztosítani.
Anyagok egymáson való tárolása esetén, ha szabályos egymásra rakással az eldőlés-,
elgurulás mentes tárolás nem biztosítható, kötéseket, sorok közé helyezett alátéteket (palló,
léc stb.), kötésbe rakott támasztómáglyákat, kiékeléseket kell alkalmazni.
A tárolt anyagok szétgurulásának megakadályozására erre a célra szolgáló eszközöket,
ékeket stb. kell biztosítani.
Az alátétek, ékek stb. a várható igénybevételnek ellenállók legyenek.
Többszintes raktárokban teherfelvonó hiányában az alakjuk, terjedelmük vagy súlyuk miatt
nehezebben mozgatható anyagokat a földszinten kell elhelyezni.
Olyan anyagokat, amelyekből hegyes, éles részek állnak ki, tárolás előtt ezektől
mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolási módjukat kell biztosítani.
Egészségre káros, robbanás- vagy tűzveszélyes stb. tárolt anyagok mellett táblán fel kell
tüntetni az anyag pontos megnevezését, tűzveszélyességi osztályba tartozását, tulajdonságát, a
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kezelésre, az egyéni védőeszközökre és a veszély esetén szükséges tennivalókra vonatkozó
előírásokat.
Éghető, robbanásveszélyes elegyek képződésére alkalmas anyagok, folyadékok, gázok
göngyölegeit csak szikramentes szerszámmal szabad felnyitni.
Az olyan anyagok, amelyek vízzel vagy a levegő nedvességtartalmával reakcióba lépnek,
és ezáltal bárki biztonságát vagy egészségét veszélyeztethetik, csak légmentesen is lezárt
göngyölegben szállíthatók és tárolhatók.
A munkahelyen nyersanyagból, félkész termékből, készáruból csak olyan mennyiséget
szabad tárolni, amely a munka folyamatos elvégzéséhez feltétlenül szükséges, és a dolgozót a
gép kiszolgálásában, a biztonságos munkavégzésben, a szabad mozgásban nem akadályozza.
Az „robbanásveszélyes és tűzveszélyes” anyagból legfeljebb egy műszakhoz szükséges
mennyiséget szabad a munkahelyen tárolni.
A nagykereskedelemben a nagy tároló kapacitási igény miatt kialakított raktárokban
alkalmazott tárolási megoldások kockázataival is számolni kell:
•

polcok stabilitása,

•

mozgatható polcok veszélyei (ütközés, összenyomás stb.),

•

gravitációs polcrendszer használata (feltöltés, ürítés stb.),

•

közlekedési útvonalak jelölése, akadálymentessége,

•

vészhelyzeti jelzőrendszerek (fényjelzések – mindenhonnan látható? - hangjelzések –
az ott folyó tevékenységektől hallható? -, kombinált rendszerek megfelelősége),

•

stb.

5.8. Nagykereskedelmi tevékenységek elemzése (Csoport munka) Ártalmak. Lehetséges
következmények
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Az oktató moderálásával egy nagykereskedelmi tevékenységet választ ki a csoport. A
tevékenységgel kapcsolatban – a tevékenység végzésének környezetét is modellezve
(lehetséges gépek, berendezések, munkaeszközök, hőmérséklet, megvilágítás, zaj stb.) –
azonosítsák az ártalmakat, és próbáljak meg a szükséges beavatkozások prioritási sorrendjét
felállítani.

14. ábra. Egy lehetséges segédlet az ártalmak azonosításához I.

A lehetséges ártalmak minőségi (jelen van-e?) és – lehetőség szerint – mennyiségi (milyen
mértékű, mennyi ideig, mennyi munkavállaló van kitéve neki?) számbavételére is szükség
van.
Ebben a szakmai útmutatás mellett meghatározó jelentőséggel bír a munkavédelmi
képviselők, illetve az általuk képviselt munkavállalók tapasztalata.
A munkatevékenység végzéséből fakadó, valamint a munkatevékenység környezetéből
származó valamennyi tényező számbavételét végezze el a csoport.
Külön hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a munkavédelmi képviselők a munkáltató
szempontjából is érzékelni tudják a meghozandó intézkedések szempontjait, a lehetőségek
számbavételének, és a döntés meghozatalának nehézségeit.
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15. ábra. Egy lehetséges segédlet az ártalmak azonosításához 2.

16. ábra. Egy lehetséges segédlet az ártalmak azonosításához 3.
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6. A kockázatalapú prevenció alapjai

6.1. A munkavédelem alapja a kockázatalapú prevenció megvalósítása

A kockázatalapú prevenció megértéséhez szükséges néhány alapfogalom ismerete. Ehhez
segítségül hívjuk az MSZ 28001:2008 szabványt.
Esemény:

Munkával

kapcsolatos

esemény(ek),

amely(ek)

sérülést

vagy

egészségkárosodást (függetlenül annak súlyosságától) vagy halált okozott/okoztak, vagy
okozhattak volna
Veszély: Előidéző ok, helyzet vagy tett, amely emberi sérülést, egészségkárosodást, illetve
ezek kombinációját okozhatja
Veszélyazonosítás: Folyamat annak felismerésére, hogy egy veszély létezik és e veszély
jellemzőinek meghatározása.
Nemmegfelelőség: Egy követelmény nem teljesülése
Helyesbítő tevékenység: Tevékenység, egy észlelt nemmegfelelőség vagy más nem
kívánatos helyzet okainak kiküszöbölésére (az ismétlődést előzi meg).
Megelőző

tevékenység:

Tevékenység

egy

lehetséges

nemmegfelelőség

okának

kiküszöbölésére (a bekövetkezést előzi meg).
Kockázat: Egy veszélyes esemény vagy annak való kitettség előfordulási valószínűsége és
az általa okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságának kombinációja. (Mvt:
Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és
súlyosságának együttes hatása.)
Kockázatértékelés: Folyamat a veszély(ek)ből származó kockázat(ok)nak a meglévő
szabályozások megfelelőségének figyelembevételével végzett felbecsülésére, és annak
eldöntésére, hogy a kockázat(ok) elfogadható(k) - e vagy sem.
Elfogadható kockázat: Olyan szintre csökkentett kockázat, amelyet a szervezet el tud
viselni.
A fogalmak értelmezéséből is kitűnik, hogy a kockázatértékelésnek célja, küldetése van!
Ezért annak megtervezése komoly feladat, amiben a munkavédelmi képviselőnek lényeges
szerepe lehet.
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A kockázatértékelési módszertannak olyannak kell lennie, amely figyelembe veszi
•

a rutin- és a nem rutintevékenységeket;

•

a munkahelyen előforduló összes személy tevékenységét (beleértve az alvállalkozókat

és látogatókat is);
•

az emberi viselkedést, képességeket és más humán tényezőket;

•

azokat a (munkahelyen) kívülről származó azonosított veszélyeket, amelyek a

szervezet felügyelete alatt lévő, munkahelyen belüli személyek egészségére és biztonságára
káros hatással lehetnek;
•

a munkahely környezetében, a szervezet szabályozása alatt álló munkával kapcsolatos

tevékenységből keletkező veszélyeket;
o

MEGJEGYZÉS: Lehet, hogy az ilyen veszélyeket helyesebb környezeti tényezőként

értékelni.
•

a munkahelyen található infrastruktúrát, berendezéseket, anyagokat, függetlenül attól,

hogy a szervezet vagy valaki más bocsátotta ezeket rendelkezésre;
•

a szervezetben, annak tevékenységében vagy anyagjaiban végrehajtott és tervezett

változásokat;
•

a MEBIR módosításait, beleértve az ideigleneseket is, és azok hatásait a működésre, a

folyamatokra és a tevékenységre;
•

bármilyen, a veszélyelemzésre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályi kötelezettséget és

a szükséges szabályozások bevezetését;
•

a munkaterületek, a folyamatok, üzembe helyezések, a gépek/berendezések, a

működtetési eljárások és a munkaszervezés megtervezését, beleértve ezek hozzáigazítását az
emberi képességekhez.
A szervezetnek a veszély azonosítására és a kockázat értékelésére olyan módszereket
célszerű alkalmaznia,
•

amelyeknek kellőképpen meghatározott az alkalmazási területe, jellege és időzítése,

ezzel biztosítva az események megelőzését, az azokra való reagálás helyett; és
•

amelyek biztosítják a kockázatok azonosítását, fontosságának megállapítását és

dokumentálását, továbbá a szabályozások alkalmazását, ha szükségesek. Veszélyazonosítás
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A veszélyazonosítás az a munkavédelmi tevékenység, amelybe célszerű, sőt szükségszerű
valamennyi munkatársat bevonni.
A bekövetkezett események „potenciális” kitettjei véleménye, tapasztalata, félelme,
bizonytalansága indíthat el nem kívánt folyamatokat, és így válhat a potenciális érintettből
tényleges sérült.
Ezért a veszélyazonosítási fázisban a munkabiztonsági-, munkaegészségügyi szakemberek
szaktudását ki kell egészíteni a munkavállalók tapasztalatával, véleményével, aggályaival,
félelmeivel.
Hogy ez így történjen, ahhoz szükséges a munkavédelmi képviselő aktív szerepvállalása,
kezdeményezése.
A veszélyazonosítás fázisában használható az adott szervezet sajátosságainak megfelelően
kifejlesztett kérdéslista, amely a helyszíni bejárás során használhat a szakember. A kérdéslista
ki kell, hogy térjen a fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai, pszichoszociális tényezőkre
egyaránt. Ezt célszerű kiegészíteni a munkavállalókkal készített interjúkkal, valamint az
igénybevételre fókuszáló kérdőíves felméréssel.

6.2. A munkavédelmi képviselők szerepe a veszélyazonosításban

A veszélyazonosítási folyamat eredményessége alapvetően függ az


alkalmazott módszertől,



a folyamatba bevont munkatársak számától,



a folyamatba való bevonás mélységétől.

A tapasztalatok szerint a nagykereskedelemben a veszélyazonosítási folyamat gyakorlati
megvalósítása sokféle lehet:


Munkabiztonsági szakember végzi, szakmai alapokon,



Munkabiztonsági és munkaegészségi szakember végzi szakmai alapokon,



Munkavédelmi szakemberek végzik a munkahelyi vezető bevonásával,



Munkavédelmi szakemberek végzik a munkahelyi vezető és a munkavédelmi
képviselő bevonásával,
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Munkavédelmi szakemberek végzik a munkahelyi vezető, a munkavédelmi
képviselő, és az érintett munkavállalók bevonásával

A munkavédelmi képviselőnek ebben a folyamatban jelentős szerepe lehet:


A munkavédelmi törvény vonatkozó fejezete szerint: „részt vehet a munkáltató azon
döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és
biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás
megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó
döntéseket is;



tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzést;



véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés
megtételét;”

Azaz

a

munkavédelmi

képviselőnek

joga

van

a

veszélyazonosítási

folyamat

módszertanával, rendjével kapcsolatos kérdéseket feltenni, a módszertan fejlesztésére
javaslatot tenni, a bevonandó munkavállalók számával, illetve a bevonás módjával
kapcsolatosan kezdeményezni.
A módszertannal kapcsolatban alapvető elvárás, hogy munkavédelmi szempontból legyen
teljesen korrekt, a helyi sajátosságokat legyen képes rugalmasan befogadni és kezelni, és
térjen tartalmában térjen ki


a munkatevékenységre,



az adott munkatevékenység konkrét munkakörnyezetére (Megjegyzés: ahány vállalat,
ahány vállalkozás annyi féle munkakörnyezetben valósulhat meg pl. a kézi
anyagmozgatás.

A

munkakörnyezet

lehetséges

eltérései

miatt

egész

más

„veszélytérkép” fog az egyes helyeken elkészülni a „kézi anyagmozgatás”
tevékenységre!)


az adott tevékenység végzéséhez használt munkaeszközökre, gépekre, berendezésekre
(Megjegyzés: Lásd. előző pontban foglaltakat!)



az adott tevékenységet végző munkavállaló alkalmasságára, felkészültségére
(Megjegyzés: ezen belül a munkavédelmi oktatások tartalmi és formai kérdéseire is
figyelmet kell fordítani)
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az adott munkahelyen a vezetés irányító, ellenőrző, értékelő tevékenységére.

Ebből következik, hogy egyes, hasonló munkakörök esetében, látszólag hasonló
munkatevékenység – pl. anyagmozgatás – egészen eltérő nagyságú, súlyosságú kockázatokat
tudunk azonosítani.
Ezért figyelmet kell fordítanunk arra, hogy szem előtt tartsuk, hogy a munkahelyi
kockázatok feltáráshoz és értékeléséhez a következőket kell tudnunk, a következőkkel
kapcsolatban szükséges információt szereznünk:


a munkahely helye és/vagy a végzett munkák;



ki hol dolgozik: különös figyelmet kell fordítani azokra, akik számára a foglalkozási
ártalom a szokottnál súlyosabb lehet, mint például terhes nőknek, fiatal dolgozóknak
és fogyatékkal élő munkásoknak.



Ne feledkezzünk el a részmunkaidős dolgozókról, az alvállalkozókról és látogatókról,
és a telephelyen kívül dolgozó alkalmazottakról (beleértve a gépjárművezetőket, a
kliensek és vásárlók otthonába tett látogatásokat stb.);



munkahelyi berendezések, anyagok és folyamatok;



az elvégzett feladatok (pl. hogyan és mennyi ideig végzik azokat?);



a már azonosított veszélyek és azok forrásai;



a meglévő veszélyek lehetséges következményei;



alkalmazott védőintézkedések;



balesetek, foglalkozási betegségek és egészségkárosodások jelentett esetei;



a munkahelyhez kapcsolódó jogi és más követelmények.

A következő forrásokat lehet az információszerzéshez használni:


a munkahelyen alkalmazott eszközök, vegyi és más anyagok műszaki adatai;



technológiai eljárások és a munkavégzéssel kapcsolatos kézikönyvek;



az ártalmas, veszélyes és terhelő faktorok mérési eredményei a munkahelyen;



munkahelyi balesetek és foglalkozási betegségek (valamint az események)
feljegyzései;
o vegyi anyagok tulajdonságainak specifikációja;
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o jogi szabályozások és műszaki szabványok;
o tudományos és műszaki irodalom.


Információt lehet szerezni még:
o a munkakörnyezet megfigyelésével;
o a munkahelyen végzett munkák megfigyelésével;
o a munkahelyen kívül végzett munkák megfigyelésével;
o a dolgozók megkérdezésével;



külső tényezők megfigyelésével, amelyeknek hatása lehet a munkahelyre (pl.
harmadik felek által végzett munkák,



időjárási tényezők).

6.3. A kockázatértékelés folyamata

17. ábra. A kockázatértékeléssel kapcsolatosan megválaszolandó kérdések.

A kockázatértékelés konkrét gyakorlati alapjait teremti meg a „miért csinálom” kérdésre
adandó szervezeti válasz. /Megjegyzés: Számos szakmai fórumon, konferencián, oktatások,
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továbbképzések során sokszor kerül megfogalmazásra ez a kérdés. Munkabiztonsági-,
munkaegészségügyi szakemberek, munkaáltatók, munkavédelmi képviselők nagy tömege
nyilatkozik úgy, hogy azért kell kockázatértékelést készíteni, mert jogszabály van rá.
Amennyiben a szervezet ténylegesen a kockázatok csökkentése érdekében indul neki a
folyamatnak, akkor olyan módszereket fog alkalmazásba venni, amely


illeszkedik a szervezet tevékenységi köréhez;



illeszkedik a szervezet méretéhez;



megfelel a tevékenység veszélyességének, a kockázatok jellegének, mennyiségének,
nagyságának;



kezelni képes valamennyi kockázatnak kitett munkatársat és más személyeket;



alkalmas

a

szervezet

munkavédelmi

célkitűzésihez

szükséges

adatállomány

generálására;


stb.

A kockázatértékelési módszert az adott szervezetre szabottan szükséges meghatározni.

18. ábra. A kockázatértékelés főbb lépései.

A kiválasztott módszerrel szemben két minimális követelményt feltétlenül kell támasztani:


Feleljen meg a jogszabályi és egyéb követelményeknek.
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Feleljen meg az adott szervezet igényeinek.

Jogszabályi követelményeknek maximálisan megfelelő módszer – ami már más cégeknél
bizonyított, bevált -, az adott szervezet számára használhatatlannak bizonyulhat. Más- és más
szervezeti kultúrájú cégeknél az azonos szakmai követelményeket más és más szervezeti
kultúra keretei között kell magvalósítani. Ezeknek a mindennapi működésben fennálló
különbözőségek kezelése érdekében szükséges a módszereke gondos megválasztása.
A „0” lépés során az alábbi négy kérdést célszerű feltenni.
Miért fogok bele a kockázatértékelésbe, milyen elérendő célokat tűzök ki az eljárással
kapcsolatban?
A kockázatértékelés során mit fogok vizsgálni?
A kockázatértékelés során nyert adatokat mire fogom felhasználni?
A kockázatértékelést hogyan fogom elvégezni? (pl. miként vonja be a szervezet a
kockázatértékelési folyamatba munkavédelmi képviselőket, a munkatársakat?)
A korrekt válaszok határozzák meg a kockázatértékelés módszertanát.

6.4. A kockázatértékelés eredményei: Átfogó megelőzési stratégia, munkavédelmi célok
és programok. Stratégia és taktika a munkavédelemben

A munkavédelmi törvény 54.§ (1) bekezdés g) pontja rögzíti, hogy a munkáltató
kötelezettsége az:
„egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a
technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a
munkakörnyezeti tényezők hatására;”
Az átfogó megelőzési stratégia értelmezése, az ezzel kapcsolatos teendők mibenléte sok
munkáltató számára nem teljesen világos, ezért többnyire nem is foglalkoznak vele.
A kockázatértékelés azt mutatja meg, hogy mi jellemzi a munkavédelmet, annak személyi
és tárgyi feltételeit.
A stratégiában azt lenne szükséges rögzíteni, hogy milyennek kellene lennie a
munkavédelemnek. Azaz hová akar eljutni a munkavédelem területén a munkáltató.
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A meghatározott munkavédelmi állapot meghatározása során figyelemmel kell lenni arra,
hogy a munkavédelmi stratégia


feleljen meg a nagykereskedelmi vállalkozás kockázatai jellegének és nagyságának;



tartalmazza

a

sérülések

és

az

egészségkárosodás

megelőzése,

továbbá

a

munkavédelem folyamatos fejlesztése iránti elkötelezettséget;


tartalmazza legalább a mindenkori alkalmazandó jogszabályi követelmények és a
szervezet által vállalt teljesítése iránti elkötelezettséget;



megadja a munkavédelmi célok kitűzésének és nyomon követésének mikéntjét;



ismertetve legyen minden, a szervezet szabályozása alatt álló személlyel, azzal a
céllal, hogy mindenki tudatában legyen a szervezet, valamint a saját munkavédelmi
feladatával;

A stratégia megvalósítása érdekében szükséges munkavédelmi célokat kitűzni.
A munkavédelmi céloknak lehetőség szerint mérhetőknek kell lenniük.
A szervezetnek a célok kitűzésekor és felülvizsgálatakor figyelembe kell vennie a
jogszabályi és a szervezet által vállalt egyéb követelményeket, valamint a szervezet tényleges
munkavédelmi kockázatait. Továbbá figyelembe kell venni a lehetséges műszaki változatokat,
a pénzügyi, a működési és az üzleti követelményeket, valamint az érdekelt felek (pl.
munkavédelmi képviselők) véleményét. (pl. a kézi anyagmozgatás jelentős kockázati tényező,
ezért a munkáltató célul tűzi ki, hogy ütemezetten felszámolja a kézi anyagmozgatást
megfelelő anyagmozgató berendezések beszerzésével)
A munkavédelem helyzetének javítási irányait meghatározó célok elérése érdekében a
munkáltatónak szükséges munkavédelmi programot (programokat) indítania.
A program(ok) legalább a következőket tartalmazza(ák)


a célok eléréséhez a felelősségi és hatáskörök meghatározását;



azokat az eszközöket és időbeli kereteket, amelyekkel ezeket el kell érni.

A programok szükségességére hívja fel a figyelmet a munkavédelmi törvény is, amikor a
Paritásos Munkavédelmi Testület feladatai között szerepelteti a munkavédelmi programok
megvalósulásának figyelemmel kísérését.
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6.5. A kockázatkezelés hierarchiája, kockázatkommunikáció

A

kockázatkezelés

hierarchiája

a

munkavédelmi

törvényben

is

rögzített.

A

nagykereskedelemben előfordulható munkaeszközök, gépek, berendezések.
A feltárt és a súlyossági és valószínűségi kategóriákba sorolt kockázatokat az elfogadható
szintre kell csökkenteni. Fontos, hogy ezek csökkentését még a nem kívánt események
bekövetkezése előtt kell elvégezni.
Ez egy hierarchikus tevékenységi folyamat.
•

Megszüntetés: A veszélyforrás
megoldáshoz jutunk.

•

Helyettesítés: Ha valamilyen ok miatt (anyagi, technikai stb.) a veszélyforrás teljes
megszüntetése nem lehetséges. Ekkor a veszélyest – amennyiben van rá lehetőség helyettesíteni kell kevésbé veszélyessel.

•

Műszaki kontroll: Amennyiben sem megszüntetni, sem helyettesíteni nem lehetséges
a veszélyes elemet, akkor műszaki megoldásokkal kell a lehető legbiztonságosabbá
tenni a munkahelyet.

•

Adminisztratív kontroll: Amennyiben sem megszüntetni, sem helyettesíteni, sem
műszaki kontroll alá vonni nem tudjuk a veszélyes elemet, akkor új munkautasítások
kiadásával, képzési programok indításával, szervezési intézkedések meghozásával kell
a biztonságot fokozni.

•

Egyéni védőeszközök biztosítása: Amennyiben más megoldás nincs, utolsó
lehetőségként kerülhet alkalmazásra. Ez egyébként rendkívül hatékony védelmi mód,
amennyiben az egyéni védőeszköz megfelelő műszaki kialakítású, jó állapotban van,
az előírt védelmi képességekkel rendelkezik, és a munkavállaló az előírt módon
használja.

teljes

megszüntetésével

a

leghatékonyabb

A kockázatokkal kapcsolatos intézkedések között nagy részarányt képviselnek a műszaki
kontroll, az adminisztratív kontroll, valamin az egyéni védőeszköz biztosítása tárgykörében
meghozottak.
Ezeknél az intézkedéseknél nem szabad megfeledkezni arról, ezek az intézkedések
korlátozzák valamilyen mértékben a kockázatok hatását, de a kockázatot nem szünteti meg! A
„maradó” kockázatokra továbbra is figyelmet kell fordítani!
Az ezzel kapcsolatos kommunikáció a munkavédelmi képviselők egyik legjelentősebb
érdekérvényesítési lehetősége.
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19. ábra. A munkavédelmi képviselő lehetséges kommunikációs célszemélyei.

Rendkívül fontos tudnunk, hogy a kockázatok csökkentése érdekében megtett intézkedések
meghozásával nem ért véget a küldetésünk. Sokszor, sok helyen, sok alkalommal
elfeledkeznek az intézkedéseket követően megmaradó kockázatokkal kapcsolatos teendőkről.
A kockázatcsökkentési katalógus elkészítésével ezt a feladatot is folyamatosan napirendjen
tarthatjuk.
A munkavédelmi képviselők jogosultak meggyőződni a munkavállalók egészsége és
biztonsága

érdekében

meghozott

prevenciós

intézkedések

végrehajtásáról,

nem

megfelelőségéről, és ennek tapasztalatai alapján a „maradó”, illetve a valamilyen ok miatt
megjelenő kockázatokkal kapcsolatos kommunikációt el kell indítaniuk.
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20. ábra. A munkavédelmi képviselő érdekérvényesítési irányai.

A kockázatok feltárása, értékelése, dokumentálása nem befejezi, hanem elindítja a
kockázatokkal kapcsolatos kommunikációt, amelyben a munkavédelmi képviselőknek
komoly szerepük van.

6.5.1. A kollektív és az egyéni védelem feladata, a velük kapcsolatos követelmények.
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos követelmények.

A kockázatok kezelési hierarchiájának ötödik szintjén álló megoldáshoz akkor nyúlunk - a
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény által meghatározott követelményeknek
megfelelően - amikor a veszélyes munkafolyamatok, technológiák veszélyes hatásai érvényre
jutásának megelőzése, illetve károsító hatásuk csökkentése a feladat.
Ennek érdekében a munkáltatónak
o meg kell határozni a veszélyforrások elleni megfelelő, hatásos védelmet nyújtó egyéni
védőeszközöket,
o az előírt védőeszközökkel az érintett munkavállalókat el kell látni,
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o az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatára a munkavállalókat ki kell
oktatni és
o az egyéni védőeszközök használatát - kockázatkezelés fenntartottságának biztosítása! meg kell követelni.
Az egyéni védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási ideje nincs. A munkáltató
köteles az egyéni védőeszközt ellenszolgáltatás nélkül biztosítani!
Egyéni védőeszköz elnevezései:
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) az egyéni
védőeszköz

kifejezést

használja.

Más

jogszabályok

egyéni

védőfelszerelés

vagy

védőfelszerelés szóhasználattal élnek. A szabványok a védőeszközt esetenként személyi
védőeszköz néven említik. Ezek az elnevezések egymással egyenértékűek.
A Munkavédelmi törvény követelményei:
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 [Mvt. 18. § (1)
bekezdés].
Az Mvt. munkáltatói kötelességként rögzíti, hogy a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó
védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, használatukra ki
kell oktatni és használatukat meg kell követelni [Mvt. 42. § b) pont].
Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
teljesítése helyett a munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat
[Mvt. l8. § (2) bekezdés]. Az Mvt. előző előírásából következik, hogy a munkáltató az egyéni
védőeszközt természetben köteles a munkavállaló számára biztosítani.
A munkavállalók részére csak olyan egyéni védőeszközök adhatók ki, amelyek
rendelkeznek a szükséges megfelelőségértékelési tanúsítással. Az Mvt. erre vonatkozóan a
következőket írja elő:
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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) bekezdés].
Az egyéni védőeszközök küldetése, rendeltetése, hogy egy adott munkavállalót megvédjen
egy adott veszélyforrás ártalmaitól, hatásaitól - amennyire a műszakilag meghatározott
jellemzői alapján behatárolt védelmi szintje ezt biztosíthatja. Nem lehet tőlük olyan mértékű
védelmet elvárni, mint pl. megfelelő műszaki kontroll alá vont kockázatok esetén. Sok
esetben az egyéni védőeszközöknek "esélyük" sincs leküzdeni a veszélyeket. (pl. járófelület
védőlábbeli, nagymértékű sugárzás stb.)
Az egyéni védőeszközöket szükséges lehet előírni, ha a munkavállalót
o potenciális kockázatok fenyegethetik (lehetőség a veszély "megjelenésére" (tárgyak
leesése, működés lehetséges zavarai, ismeretlen anyagok stb.)
o azonosított, ténylegesen fennálló veszélyek, amelynek a munkavállaló ki van téve
(munkakörnyezet, munkaeszközök stb.)
A potenciális veszély: helyzet, amely nem természetes, de a tevékenység, a működés
jellegéből fakadóan váratlanul, esetlegesen előállhat, bekövetkezhet. (pl. leesés, ütődés,
ütközés, vágás, zúzódás váratlan indulás esetén, szerszám vagy anyag kirepülése,
törésveszély, váratlanul feltűnő személy - látogató, figyelmetlen munkavállaló stb. - esetén
extrém intenzitású fékezés stb.). Mtv.: fel kell készülni a rendellenes körülményekre. A
mentési terv végrehajtása során lehetséges veszélyek elleni védelem, amelyek a kár
mérséklése, további események bekövetkezésének megelőzése során léphetnek fel.
Egyéni védőeszköz szerepe: előkészülni, felkészülni az előre nem látható, de a
munkavégzés

során

előállható,

váratlanul

bekövetkezhető

veszélyhelyetekre.

(pl.

vágásveszély, ütés váratlan indítás esetén, tárgy eldőlése, elmozdulása váratlan fékezés
esetén. Rendellenes körülmények: mentési terv, melyben szerepet kapnak olyan egyéni
védőeszközök, melyek a munkavégzéssel összefüggésben nem használandók (pl. szűrési
típusú önmentő készülék (MSZ EN 404), ami kizárólag a menekülés biztonságát szolgálja
szén-monoxid gazdag környezetben.
Ténylegesen fennálló veszély: a cél a megelőzés, az expozíció csökkentése, illetve a
megterhelés növekedés, a fokozott expozíció forrásának negligálása. (villamos ív a
hegesztésnél, gázkeverék égése lánghegesztésnél, zajkibocsátás, berendezés működési
hőmérséklete, kémiai folyamatok hőtermelése, magasban végzett munkavégzés stb.)
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Egyéni

védőeszköz

szerepe:

expozíció

csökkentése,

kóroki

tényezők

hatásmechanizmusának kordában tartása. (zaj, villamos ív, daruzott csarnokban való
tevékenység)
Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik
EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal.
Az egyéni védőeszköz kategóriái:
I. Kategória. Amelyeknél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó képes az adott
védőeszköz

védelmi

szintjét

elegendő

biztonsággal

megítélni,

az

alkalmazásának

szükségességét kellő időben megállapítani, és azt az előbbiek alapján megfelelően használni.
E szerint az 1. kategóriába kizárólag azok a védőeszközök tartoznak, amelyek az alábbi
hatások ellen biztosítanak védelmet:
a) felületi sérülést okozó mechanikai veszélyek (pl. kertészkesztyű, ujjvédő);
b) gyengén agresszív hatású tisztító-, illetve karbantartószerek, melyek hatása minden
nehézség nélkül visszafordítható (pl. hígított tisztítószer-oldatok ellen védelmet nyújtó
kesztyű);
c) az 50 °C-t nem meghaladó felületi hőmérsékletű tárgyak kezelése során felmerülő
kockázatok, amelyek egyidejűleg nem teszik ki a felhasználót veszélyes behatásnak (pl.
kesztyű, kötény);
d) nem szélsőséges vagy kivételes időjárási, légköri körülmények (pl. fejvédelem, időjárás
hatásai ellen védelmül szolgáló ruházat, lábbeli);
e) gyenge ütések és rezgések, amelyek nem a test életfontosságú területeire hatnak, nem
okoznak maradandó sérüléseket (pl. a fejbőr vagy haj védelmét szolgáló könnyű fejvédők,
kesztyűk, könnyű cipők);
f) napsugárzás (pl. napszemüveg).
II. kategóriába tartoznak mindazok a védőeszközök, amelyek nem tartoznak az 1., illetve a
3. kategóriába. Az egyes és hármas kategóriák tartalmát megvizsgálva ebbe a kategóriába az
alábbi egyéni védőeszközök sorolhatók be:
a) lábvédelmet szolgáló egyéni védőeszközök
b) védőlábbeli
c) biztonsági lábbeli
d) orrmerevítő nélküli lábbeli
e) arcvédők
f) védősisakok
g) szemvédők
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h) hallásvédő eszközök (mindegyik, amelyiket a fülbe, vagy a fülre kell helyezni),
i) védőruházat, mely speciális használatra került megtervezésre (vágásálló, jól láthatóságot
biztosító ruházat)
j) kéz és karok védelmét szolgáló, biztosító védőkesztyűk (idetartoznak a vágásálló
védőkesztyű, rezgés elleni védelmet nyújtó védőkesztyű tagjai is)
III. kategória. Mindazok a komplex tervezésű védőeszközök, amelyek a halálos kimenetelű
balesetek, a súlyos, visszafordíthatatlan egészségkárosodást okozó hatások ellen védenek, és
amelynél a gyártó vélelmezheti, hogy a felhasználó a közvetlen hatásokat nem tudja kellő
időben felismerni. E szerint a 3. kategóriába kizárólag az alábbi védőeszközök sorolhatók:
a) a szűrőtípusú légzés védőeszközök, amelyek a szilárd anyagok, illetve folyékony
aeroszolok, vagy ingerlő, veszélyes, mérgező, illetve radiotoxikus hatású gázok ellen
védenek;
b) a légkörtől teljes mértékben elszigetelő légzés védőeszközök, beleértve a
búvárkészülékeket is;
c) amelyek kémiai hatások, illetve ionizáló sugárzások ellen korlátozott idejű védelmet
biztosítanak;
d) amelyek hő hatásának kitett környezetben használhatók, ahol a környezeti levegő értéke
eléri vagy meghaladja a 100 °C-ot, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak
jelen, függetlenül attól, hogy infravörös sugárzás, láng vagy nagyobb méretű olvadt anyagok
fröccsenésének veszélye fennáll-e vagy nem;
e) a hideg környezeti hatás ellen védőeszközök, ha a környezeti hőmérséklet -50 °C alatt
van, vagy ezzel azonos hatást keltő klímaviszonyok vannak;
f) amelyek a magasból történő leesés, zuhanás ellen védenek;
g) amelyek a villamosság által okozható kockázati tényezők ellen védelmet biztosítanak, a
feszültség alatt álló berendezéseken vagy feszültség közelében végzett tevékenységnél, illetve
a nagyfeszültség alatt lévő berendezésektől való elszigetelést szolgálják.
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21. ábra. Az egyéni védőeszköz működése.

Az egyéni védőeszköz védelmi képességét, működését a munkavállalónak oktatni
szükséges.
Az egyéni védőeszköz dokumentumainak – használati utasítás – a munkavállalók által
értett nyelven rendelkezésre kell állniuk.
Az egyéni védőeszköz csak akkor képes a kockázatcsökkentő feladatát ellátni, ha
rendeltetésszerűen használják, ezért ezt a munkáltatónak ellenőriznie kell.
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22. ábra. A védelmi képességek piktogramjai.

6.5.2. Felkészülés és reagálás vészhelyzetekre.

A nagykereskedelemben – a méretek, az anyagi értékek, a foglalkoztatott munkavállalók
száma miatt - meghatározó jelentőségű a biztonságos működés szempontjából, hogy
azonosításra kerüljenek az esetleges rendellenességek, a lehetséges vészhelyzetek.
Meg kell határozni a nagykereskedelmi vállalkozás munkavédelmére esetleg hatással lévő
lehetséges vészhelyzeteket, amelyek különleges tevékenységekhez, berendezéshez vagy
munkahelyekhez kapcsolódhatnak.
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Az esetleges vészhelyzetekre mértékükben változó példák lehetnek:


súlyos sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz vezető események,



tüzek és robbanások,



veszélyes anyagok/gázok kibocsátása,



természeti katasztrófák, rossz időjárás,



közműszolgáltatás megszűnése (pl. áramkimaradás),



pandémiák/ járványok/fertőző betegség kitörése,



állampolgári zavargások, terrorizmus, szabotázs, munkahelyi erőszakos cselekmények,



fontos berendezés meghibásodása,



közlekedési balesetek.
A lehetséges vészhelyzetek azonosításakor figyelembe kell venni azokat a vészhelyzeteket,

amelyek a szokásos és a szokásostól eltérő körülmények között egyaránt előfordulhatnak (pl.
a művelet indítása vagy leállítása stb.).
A vészhelyzeti tervezés során figyelmet kell fordítani a működés béli változások új,
lehetséges kockázataira is. Például a felszerelések elrendezésének megváltoztatása, egy új
berendezés, egy új raktárállvány hatással lehet a vészhelyzeti kiürítési útvonalakra.
Szükséges felmérni mérje fel, hogy az esetleges vészhelyzetek milyen hatással lesznek a
munkahelyekre és/vagy azoknak közvetlen környezetére. Figyelmet kell fordítani a
különleges nehézséggel küzdőkre pl. a korlátozott mozgásképességűeket, a gyengén látókat és
a hallássérülteket. (munkavállalók, beszállítók, vevők stb.)
A vészhelyzeti reagálás koncentráljon az egészségkárosodás és a sérülés megelőzésére, és
a vészhelyzetnek kitett személy(eke)t érő káros biztonsági-, egészségi következmények
lehetőség szerint minimalizálására.
A vészhelyzeti eljárás(ok) legyen(ek) érthetők, és tömörek, hogy megkönnyítsék
alkalmazását/alkalmazásukat a vészhelyzetekben. Legyenek hozzáférhetők a vészhelyzeti
szolgálatok (mentőszolgálat, katasztrófavédelem) számára is. A számítógépen vagy más
elektronikus adathordozón tárolt vészhelyzeti eljárás(ok) nem biztos, hogy energia kimaradás
esetén is hozzáférhetők, ezért a vészhelyzeti eljárás(ok) papír alapú változatát könnyen
hozzáférhető helyen meg kell őrizni.
A vészhelyzetekre való reagálás eljárása(i)nak kialakításakor vegyék figyelembe a
következők meglétét és/vagy adottságát:
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a veszélyes anyagok és keverékek tárolásának leltárját és helyét,



az emberek számát és helyét,



a fő energia rendszereket,



a vészhelyzeti oktatás, képzés tematikáját,



az észlelési és a vészhelyzeti szabályozó intézkedéseket,



az orvosi felszerelést, elsősegélynyújtó csomagokat stb.



a helyi vészhelyzeti szolgálatok rendelkezésre állását és a vészhelyzeti reagálás
intézkedéseinek részleteit, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak,

A vészhelyzeti tervben rögzíteni kell azoknak a munkavállalóknak a feladatait, felelősségi
körét és hatáskörét, akiknek a vészhelyzet kezelésében szerepe van.
A vészhelyzeti tervben rögzítendő:


a lehetséges vészhelyzetek és helyszínek azonosítását,


a munkavállalók vészhelyzetben megvalósítandó tevékenységeinek a részleteit,



a kiürítés módját (útvonal stb.),



a vészhelyzet esetén megvalósítandó kommunikációt a vészhelyzeti szolgálatokkal,



a kommunikációt a munkavállalókkal,



a szükséges információkat a vészhelyzetre való reagáláshoz (a kiskereskedelmi
helyiségek elrendezési rajzai, a vészhelyzeti reagálás berendezéseinek meghatározása
és helye (pl. tűzoltókészülékek) a veszélyes anyagok és keverékek meghatározása és
helye, a közművek kikapcsoló helyeit).

A munkavállalókat ki kell képezni, hogyan kezdjék meg a vészhelyzetre való reagálást és a
kiürítési eljárásokat.
A vészhelyzeti tervet gyakorlatban tesztelni kell. A vészhelyzeti terv gyakoroltatásának a
tapasztalatai alapján lehetőség nyílik a tervtökéletesítésére.

6.6. A munkavédelmi jéghegy modell. Az „esemény” fogalma. Az események
kivizsgálásának folyamata, szakmai szempontjai

A munkavédelem területén a gyakorlatban sok olyan vezetővel lehet találkozni, aki a
munkavédelmet főleg adminisztratív tehernek tekinti, és azt képviseli, hogy „Amíg nincs baj,
addig nincs baj!”, azaz addig nem is nagyon kell vele foglalkozni.
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Ez nagyon komoly gyakorlati problémája a munkavédelemnek.
A probléma jelentőségét a munkavédelem „jéghegy” modell ismertetésével körvonalazzuk.
A modell szerint minden munkavédelemmel kapcsolatos eltérést, hibát, nemmegfelelőséget összegyúrunk egy nagy hógolyóvá, jéggolyóvá. Ezt elhelyezzük természetes
közegébe, a vízbe. A víz sótartalmától függően a jéghegy 1/8-ad, 1/9-ed része látszik a
tengerszint felett, a többi pedig sejtelmesen meghúzódik a vízszint alatt.

Tehát

a

„jéghegy

modellben”

a

jéghegy testében összpontosul az adott
szervezetnél

előforduló

munkavédelemmel

valamennyi

kapcsolatos

nem-

megfelelőség, eltérés.
A vízszint felett található a halálos-, a
súlyos-,

és

a

munkabalesetek.

sérüléssel
Ezeket

az

járó
adott

szervezet vezetése látja. Jegyzőkönyvek,
kivizsgálások teszik ezeket a vezetés
számára

láthatóvá,

csökkentése

23. ábra. A jéghegy modell.

szokott

ismertté.
a

Ezek

munkáltatói

célkitűzések középpontjában állni.
Amikor a vezetés azt a célt tűzi ki maga elé, hogy „Legyen kevesebb a baleset”
tulajdonképpen azt kívánja elérni, hogy a jéghegy vízből kiálló része legyen kisebb.
De hogyan lehet egy jéghegy vízből kiálló részének a magasságát csökkenteni?
A jéghegy vízből kiálló részének magasságát csak a jéghegy tömegének apasztásával lehet
csökkenteni. Tehát el kell kezdeni minimalizálni a kvázi-balesetek (személyi sérüléssel nem
járó esemény, amely akár járhatott volna személyi sérüléssel is), a mindennapi hibázások
előfordulásait. Azaz a bekövetkezett kvázi-balesetek, hibázások kivizsgálásával; a kiváltó
okok feltárásával, megszüntetésével növeljük a működés biztonságát.
A kvázi balesetek azonban rendelkeznek egy igen speciális tulajdonsággal. Általában nem
akkor következnek be, mikor jelen van a tulajdonos, az ügyvezető igazgató, közvetlen
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munkahelyi vezető, a munkabiztonsági szakember, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a
munkavédelmi képviselő egyaránt. Ott állnak és nézik, hogy bekövetkezik az esemény.
A kvázi balesetek azonban nem így következnek be.
A kvázi-balesetek döntő zöméről kizárólag a közvetlen érintett szereplők bírnak ismerettel,
azok a munkatársak, akik „megúszták” a személyi sérülést. Ezekről az eseményekről csak ők
tudnak. Ahhoz. hogy az adott kvázi-balesetet ki lehessen vizsgálni, az előidéző közvetlen és
közvetett okokat fel lehessen számolni szükséges, hogy a munkavállalók a bekövetkezett
eseményt jelentsék, a történéseket a vezetés tudomására hozzák. A kvázi balesetekről a
munkáltató kizárólag a munkavállalók jelzéseiből, tapasztalataik közléséből kaphat
információt.
Tehát ahhoz, hogy „legyen kevesebb baleset”, hogy a jéghegy csúcsát (azaz a halálos,
súlyos munkabaleseteket, illetve sérüléséket, amelyek látszanak, amelyek sok esetben az
egyetlen indoka a határozott vezetői fellépéseknek) elkerüljük, le kell merülnünk a „víz
szintje alá”. Ezt pedig a munkavállalók minél szélesebb bevonása nélkül nem valósítható
meg.
A munkavállalók hatékony bevonásának alapvető feltétele, ha a szervezet a
munkavédelemmel kapcsolatban tudatosítja, hogy a munkavédelmi nem megfelelősségeket
értéknek tekinti. Az eredményes munkavédelmi gyakorlatot megvalósító szervezetek vallják,
hogy a hiba az érték, azt keresni, kutatni kell! Ugyanis, ha megtaláljuk, ismerjük a hibát,
akkor ki tudjuk javítani. Ha a hiba kijavításra kerül, akkor holnap a szervezet munkavédelme
jobb lesz, minta amilyen ma.
A szervezet munkavédelmi kommunikációját tehát feltétlen ki kell egészíteni az alulról
felfelé irányuló, munkatársaktól induló kommunikáció gyakorlatával.
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7. A

munkavédelmi

képviselők

érdekérvényesítési

lehetőségei.

Kommunikáció alapjai. A tárgyalástechnika alapjai

Lényegében folyamatosan, mindenkor és mindenütt kommunikálunk. Ha szótlanok
vagyunk, akkor is sokat kimutatunk magunkból. Érzelmeinket, érzéseinket jelezzük szavak
nélkül: örülünk, bánatosak vagyunk, rettegünk, közömbösek vagyunk, és így tovább. A
kommunikációra való képességünket használjuk, hiszen a kommunikáció útján illeszkedünk
be a munkahelyünk

szervezetébe, lakóhelyünk közösségébe, a

civil

szervezetek

tevékenységébe, a társadalomba. Általa közöljük a számunkra fontos értékeket, képviselünk
ügyeket, szerzünk információkat.
A kommunikáció során:


kifejezzük magunkat – érzéseinket, lelkiállapotunkat, személyiségünket, értékrendünket,
gondolatainkat;



tájékoztatunk másokat – adatokat, eseményeket, elemzéseket; stb.



befolyásoljuk a másikat - hiszen szándékaink, szakmai törekvéseink, az általunk képviselt
értékek minden kommunikatív cselekedetünkben megnyilvánul, még ha sokszor ezt nem
is tudatosan tesszük;



minősítünk - a partnerrel kialakult kapcsolat jellegét (felszabadult, őszinte, bizalmas,
baráti, kiszolgáltatott,), a kommunikációval kapcsolatos szituációt (kellemetlen, váratlan,
örömteli, kényelmetlen stb.) a kommunikáció tárgyát képező témát (nagyon érdekel, untat,
teljességgel közömbös, felzaklat) és a kommunikációban résztvevő feleket (megalázóan
fölényes, megalázkodóan behódoló, elbűvölő, kitárulkozó, szerény, visszahúzódó,
fölényeskedő, nyegle).
Ezek alkotják a kommunikáció alapfunkcióit.
Ha kommunikáció jön létre ember(ek) és ember(ek) között, akkor üzenetek váltására kerül

sor. Azaz kommunikatív cselekvést végzünk.
A kommunikatív cselekvéshez nem feltétlenül szükségesek szóbeli üzenetek. Abban az
esetben, ha csak látjuk a partner, de nem halljuk, ha a kommunikáló felek csak látják, de nem
hallják egymást, akkor a mutogatás, mimika, testhelyzet stb. vagy egyéb nonverbális, azaz
99

nem szóbeli kommunikáció segítségével is üzenhetünk egymásnak. Sőt, valójában nem is kell
tudatosan üzenetet küldenem másoknak, mégis kommunikálhatok valamit. Ha például egy
tárgyaláson rendezetlen külsővel, ápolatlanul, írószerszám és jegyzetelésre alkalmas papír,
füzet, notebook nélkül, egyik kezemet zsebre dugva, a másikkal az asztalon dobolva ülök
unott arckifejezéssel, a az egyik lábamat feltéve a szomszéd üres szék ülőkéjére, nos, ez elég
egyértelmű jelzés a partner felé. Tehát mondhatjuk, hogy már puszta jelenlétünkkel,
öntudatlanul is kommunikálunk mások számára, vagyis öntudatlanul is képtelenek vagyunk
kommunikáció nélkül „működni”.
A kommunikációs folyamat leírásakor tehát nemcsak az üzenetet továbbítani szándékozó
„adó” és nemcsak az üzenet célját képező „vevő” személyével kell foglalkozni, hanem még
számos elemre szükséges figyelmet fordítani.

24. ábra. A kommunikáció folyamata.

Adó - ő az üzenet kibocsátója, vagyis aki valamilyen formában kódolja azt. Lehet ez egy
személy – pld. munkabiztonsági szakember, foglalkozás-egészségügyi orvos, munkavédelmi
képviselő -, de lehet egy csoport, szervezet is, például munkabiztonsági osztály, foglalkozásegészségügyi központ, munkavédelmi bizottság.
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Vevő - ő az üzenet befogadója, ő esetünkben lehet a munkáltató valamely képviselője,
valamelyik szakmai partner, bármelyik munkatárs, esetleg beszállító, alvállalkozó, aki
dekódolja azt.
Jel - az üzenetek jelekből állnak. Ha beszélek, a jelek az egyes hangok; ha írok, az egyes
betűk vagy írásjelek.
Kód (jelrendszer) - a szabályoknak az a rendszere, amely meghatározza, hogy miként kell
- az adott jelkészletből válogatva - a kiválasztott jeleket elrendeznem ahhoz, hogy értelmes
szöveget (üzenetet) hozzak létre. A magyar nyelv esetében ez a szabályrendszer a magyar
nyelvtan. Fontos, hogy erre mindenkor megfelelő figyelmet fordítsunk a munkavédelemmel
kapcsolatos kommunikáció során. A munkabiztonsági szakember, a foglalkozás-egészségügyi
orvos, a munkavédelmi képviselő amennyiben helyesírási hibáktól hemzsegő, magyartalan
levelet továbbít a munkáltató felé, öntudatlanul is arra enged következtetni, hogy az adott
ügyre nem fordított kellő időt, figyelmet, azaz már az indításnál is mintegy jelzi, hogy ez az
ügy számára sem olyan fontos. Ez óriási hibaforrás lehet az ügy sikerre vitelében. Ezen felül
elég szigorú bizonyítványt is kiállít a szakmáról, és önmagáról is. Egy fontos munkavédelmi
kérdés rendezéséről szóló kezdeményezés nem legjobb nyitánya, ha a munkáltató a
helyesírási hibákat pirossal kijavítva küldi vissza nekünk a kezdeményező, figyelemfelkeltő
levelünket. A későbbiekben valószínűleg a felek között sok mindenről fog szó esni, de
vélelmezhető, hogy a munkavédelemről nem.
Az üzenet közvetítésére több csatornát is használhatunk. Még a közvetlen kommunikáció
esetében is több csatornát vehetünk igénybe. Hiszen mind a beszéd, mind pedig egyéb módon
(arckifejezéssel, mutogatással, testtartással stb.) egyszerre vagyunk képesek jelzéseket küldeni
a partnerünk részére. Azaz mind a verbális (nyelvi), mind a non verbális (nem nyelvi)
kódrendszert is használatba vehetjük.
A kommunikáció, mint jelentésátvitel csak akkor valósul meg, ha a jelkészlet a vevő és az
adó számára egyaránt hozzáférhető, ismert, azaz közös jeltartományból merít mind az adó és
mind a vevő.
Ez egy nagyon fontos elme a sikeres kommunikációnak. Az ezzel kapcsolatos készségek
megfelelő szintje a kommunikációs sikerek záloga lehet.
A pragmatikai készségünk vizsgálatakor az alábbiakat érdemes górcső alá venni:


Képesek vagyunk-e kérdésekre (munkabiztonsági, munkaegészségügyi, illetve egyéb
tárgyú) válaszolni?
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Képesek vagyunk-e párbeszéd lefolytatására, képesek vagyunk-e különböző
partnerekkel a felváltott beszélgetésre?



Képesek vagyunk-e a mondandóink és a nonverbális jeleink összhangjának a
figyelemmel kísérésére, a szükséges korrekciók elvégzésére, (figyelem és reagálás
képessége beszéd közben)?



Képesek vagyunk-e tudatosítás, a tudatosság fejlesztésének eszközét alkalmazni,
amelyeket a párbeszéd során szerepeltetni kell, hogy segítse a kommunikációs partnert
a mondandóink teljes megértésében?



Ismerjük-e azokat a szavakat, kifejezéseket, tudjuk-e azokat használni, amelyeket a
párbeszéd alatt mondani vagy megválaszolni lesz szükséges a témának megfelelően?



Képesek vagyunk-e arra, hogy a kommunikációs folyamat során megtartsuk az
általunk fontosnak tartott témát, vagy udvariasan témát váltunk, ha ennek szükségét
látjuk?



Képesek vagyunk-e a szemkontaktus fenntartására? (nem túlságosan mereven nézni,
vagy túlságosan félre nézni)



Képesek vagyunk-e arra, hogy felismerjük, megkülönböztessük azt a módot, ahogyan
beszélnünk,

viselkednünk

szükséges

különböző

kommunikációs

partnerekkel

(vezérigazgató, tulajdonos, munkatárs, szakmai partner stb.)
Ennek a készségnek a fejlesztése a munkavédelmi kommunikáció eredményesebbé tétele
érdekében folyamatos szükségszerűség.
Üzenet - az adó által kibocsátott jelsorozat. Az üzenet megértéséhez (vagyis
megfejtéséhez, dekódolásához) nem elég felismerni az egyes jeleket, de azt a kódot (vagy
jelrendszert) is ismernem kell, ami szerint az egyes jeleket értelmezhető „szöveggé”
rendezték.

Itt

szükséges

megemlíteni,

hogy a

munkavédelmi

üzenetet

küldőnek

(munkabiztonsági szakember, foglalkozás-egészségügyi orvos, munka-higiénés szakember,
munkavédelmi képviselő) nagy gondot kell fordítania arra, hogy az általa megfogalmazott
munkavédelmi tárgyú üzenet a munkavédelmi szakmai szókészlet felhasználásával szülessen
meg. Ennek hiányában egyrészt rontja az üzenetnek a munkáltató általi megértését, másrészt
pedig konfliktusok születéséhez vezető vitákra adhat okot. Ezért mindenképpen törekedni kell
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a szakszerű és pontos fogalmazásra. (Sokszor a „mindennapi” szóhasználat és a szakmailag
„korrekt” meghatározás elválik egymástól. Pl. általában „munkavédelmisnek” hívjuk a
munkabiztonsági szakembert, holott a munkavédelem fogalomköre magába foglalja a
munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakterületet egyaránt. Üzemorvosnak tituláljuk a
foglalkozás-egészségügyi orvost. Sokszor, sokan persze tudják, hogy miről van szó, de éles,
vitás helyzetben ezek olyan ürügyekké válhatnak, amelyek elterelhetik a tényleges témáról a
figyelmet. /” Levelet írnak nekem, de az alapvető fogalmakkal sincs tisztába. Na, akkor itt az
ideje egy gyorstalpaló kioktatásnak, hogy önök is tudják, hogy miről akarnak itt beszélni.”
Egy ilyen munkáltatói, tulajdonosi nyitány nem fogja az együttműködés eredményességét
növelni. /
Az üzenetekkel elérhető siker nagymértékben függ az üzenetek felépítésétől.
Van néhány üzenet felépítési séma („vonalvezetés"), amelyet számos kommunikációs
helyzetben sikerrel alkalmaztak. Ezek a következők:
A deduktív rend. Ez egy logikai séma. Ekkor az „adó” az üzenetében valamilyen általános
kijelentés sorozatból indul ki, majd lépésenként jut el a konkrétumokhoz. Így lehetőség van
arra, hogy mindenki által elfogadott értékekből induljon ki az üzenet, és ezen az
értékkohézión alapulva jut el az „adó” a konkrétan megvalósítandó feladatokra, a probléma
konkrét megoldási lehetőségeire, a „vevőktől” elvárt tényleges cselekvésekre. Pld. általános, a
munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó alapértékekből elindulva kerül levezetésre
az adott munkatárs munkavédelmi feladata.
Az induktív rend. Ez a másik tipikus logikai séma. Ennek alkalmazása során az „adó” azt
kívánja elérni, hogy a „vevő” együtt gondolkodjék vele. Az „adó” például szóba hoz néhány
konkrét eseményt, példát, és pusztán az üzenet végén vonja le következtetéseit. /explicit
következtetés levonás/. Ha azonban az „adó” a konkrét események, példák ismertetését
követően nem von le következtetést, hanem ezt a „vevőre” bízza, akkor implicit következtetés
levonásról beszélhetünk.
A pszichológiai szervezés. Ekkor az „adó” az üzenetében azt a lépés sort követi, amelyet
vélhetően a „vevő” is követne. Ennek lehetséges fő lépései:


A vevő figyelmének felkeltése.



A szükséglet azonosítása.



A szükséglet kielégítés lehetséges módjainak azonosítása.
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A szükséglet kielégítése érdekében megvalósítandó cselekvések azonosítása,
meghatározása.

A problémamegoldás rendje. Ismert és gyakran használt üzenet felépítési módszer. Az
„adó” előbb részletesen bemutatja, hogy ő miként látja az adott problémát, majd lépésenként
érzékelteti, hogy szerinte milyen módon lehetne azt megoldani.
Az oksági rend. Az „adó” ekkor nem csupán a probléma leírását helyezi el az üzenetében,
hanem igyekszik a probléma hátterében megbúvó okokra is rávilágítani. Például egy adott
szervezet munkabaleseti helyzetének leírásakor az „adó” felhasználja a „jéghegy” modellt”,
felvillantja a kvázi balesetek és a munkabalesetek közötti oksági összefüggéseket, felrajzolja,
hogy amennyiben ezeket az okokat a szervezet nem szünteti meg, nem számolja fel, úgy a
munkavédelmi helyzet alapvetően a jövőben nem fog változni, ekkor a javulás biztosan nem
következhet be.
A sorrend szerepe az üzenet hatásmechanizmusában. A meggyőzés szempontjából a„vevő”
számára nem közömbös, hogy az „adó” az üzenetében hol helyezi el az igazán fontos,
lényeges tartalom elemeket.
Fokozásos sorrend. Ekkor az „adó” úgy jár el, hogy a legfontosabb tartalmi elemek az
üzenet legvégére kerüljenek.
Lejtéses sorrend. Az „adó” a leglényegesebb tartalmi elemekkel kezdi a kommunikációs
folyamatot, indítja el az üzenetet.
Piramidális sorrend. Az „adó” ebben a sorrendi elhelyezési formában az üzenet középére
helyezi a lényeget.
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ha egy fontos érv, lényeges tartalmi elem az
üzenet közepére kerül elhelyezésre, az a meggyőzés szempontjából kevésbé lesz eredményes,
mintha az üzenet elején vagy a végén szerepel. Minden valószínűség szerint a
legeredményesebb hatást akkor várhatjuk, ha leglényegesebb tartalmi elem az üzenet
legvégén kerül elhelyezésre.
Egyoldalú vagy kétoldalú közlemények. Szinte minden olyan témában, amelyben a „vevő”
meggyőzésére törekszünk, fellelhetők a meggyőzés ellen ható ellenérvek is.
A legtöbb „adó” saját álláspontját olyan folyamat során alakítja ki, hogy az adott probléma
mindkét oldalával kapcsolatosan tájékozódott, szerzett ismereteket. Az „adónak” a meggyőző
kommunikációs folyamat megkezdése előtt szükséges eldöntenie, hogy megemlíti-e az
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üzenetében az ellenérveket is /kétoldalú üzenet/ avagy kizárólag csak a saját álláspontját
erősítő érveléseket veszi használatba /egyoldalú üzenet/.
A meggyőzés eredményességével kapcsolatos tapasztalatok alapján:
A kétoldalú üzenetek olyan „vevők” esetében lesznek hatásosak, akik magasabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek, inkább képesek értékek mentén megfogalmazott saját
véleményalkotásra.
Az egyoldalú üzenetek inkább az alacsonyabb iskolai végzettségű „vevők” esetén
járhatnak eredménnyel.
A kétoldalú üzenetek több eredménnyel kecsegtetnek olyan „vevők” esetén, akik
eredetileg, várhatóan nem értenek egyet az „adó” által megfogalmazásra kerülő tartalmakkal,
álláspontokkal.
Csatorna - az a közeg, amelyen keresztül a kibocsátott jelek eljutnak az adótól a vevőig. A
szemtől-szembe kommunikációs helyzetekben a beszédhangok eljutását az adó szájától a
vevő füléig a rezgő levegő biztosítja, vagyis itt a levegő a csatorna. A papírra írott levél
esetében a csatorna - szűkebb értelemben- a papír és a papíron lévő tinta. Tágabb értelemben
pld. a posta egész szervezetének emberi erőforrása (kézbesítők, szortírozok stb.) és anyagi
eszközei (postaládák, gépkocsik, a postahivatalok stb.) is a csatornához tartoznak (a szervezet
felépítésének és működésének szabályaival együtt), hiszen mint szervezeti közeg ők is
hozzájárulnak az üzenet célba jutásához. Ugyanígy egy adott szervezet belső postarendszere
is ide tartozik. Csatornaként funkcionál egy belső informatikai hálózat is, amelyen keresztül
az elektronikus levelezések megtörténnek, de értelem szerűen ide tartoznak a különböző
internet szolgáltató cégek is. Az SMS esetében a telefon – kijelző, betűkészlet stb. - illetve a
telefonszolgáltató

folyamatai,

az

e-mail

esetében a képernyő,

a

billentyűzet,

a

számítástechnikai struktúrák, programok. Bizonyos esetekben a csatorna megválasztása már
jelzésértékű, hiszen sok mindent elárul arról, hogy az adott szakember számára mennyire
fontos az ügy. Az ebéd közben („Most jut eszembe, főnök” kezdéssel) megfogalmazott ügyek
és a hivatalos levélben kezdeményezett ügyek között pusztán a csatorna megválasztásával az
üzenet adója minősíti az ügy munkavédelmi szakmai szempontból az ő számára mit is jelent,
így az adó szempontjából tetten érhető az adott ügy tényleges fontossága. A csatorna rossz
megválasztása esetén szinte törvényszerű lesz a munkáltató munkavédelmi szempontból nem
kielégítő magatartása, intézkedése, illetve a szükséges intézkedések elmaradása.
Érdemes külön figyelmet szentelni a közvetlen emberi kommunikáció csatornáira.
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A kommunikáció során az üzenetnek az adótól a vevőig való eljutásához megfelelő
csatornát, csatornákat szükséges igénybe venni. Ezzel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy az
aktuális kódnak feleljen meg. A közvetlen emberi kommunikáció csatornáit három csoportba
oszthatjuk. Ezek rendre:


a szóbeli csatorna;



a nem szóbeli csatornák;



kulturális szignálok.

Szóbeli csatorna. A hangokból szavak, a szavakból mondatok, a mondatok pedig a közölni
kívánt szöveg válik. A kommunikációs partner a szöveget egy aktív folyamat során értelmezi,
tehát az adó beszédekor hallgatás közben sem „tétlenkedik”. Az adó által kibocsátott üzenet
értelmezése esetenként bizony komoly feladatot jelent, mivel a vevőnek egyszerre több
tényezőre is figyelnie kell /az adó mit és azt hogyan mondja/.
Az adó üzenetének érthetősége az általa képzett szavak, mondatok értelmén túl, többek
között, attól is függ, hogy a beszélő hogyan építi azt fel, hogyan szerkeszti, milyen terjengős
vagy szikár az beszéde, mit, mikor és hányszor ismétel meg, milyen időközönként, mikor és
milyen hosszú szüneteket tart, mennyire lassú, vagy hadaró, összefüggő vagy csapongó.
Nem szóbeli csatornák. Az ezeken továbbított jelzések erősítheti, vagy gyengíthetik,
esetenként teljességgel negligálják a szóbeli csatornán elküldötteket. A z erősítőt kongruens, a
gyengítőt inkongruens kommunikációnak nevezik.
A nonverbális csatornák:
Vokális jellemzők. Hangszín, hangmagasság, intonáció (hanglejtés), hangsúlyozás,
hümmögés, „őzés”, sóhajtozás, krákogás stb. Önálló értelemmel ezek nem rendelkeznek, de
sok mindent kifejeznek az adó beszédhez, az üzenethez való viszonyulásáról.
Mimika. Az arc játéka, az arcizmok mozgása, mozgatása. Alkalmas érzelmek kifejezésére
és leplezésére (pld. pókerarc) egyaránt.
Tekintet. A szem beszéd közbeni mozgása, irányultsága, állapota. A népi bölcsesség úgy
tartja, hogy „szem a lélek tükre”. Bizonyos szempontból ez így is van, bár konkrét egyértelmű
információt kiolvasni a szemből nem lehetséges, de orientálódásra alkalmat adhat.
Fejhelyzet, azaz a fejtartása és a fej mozgása. A fej tartásából is levonhatók bizonyos,
fenntartással kezelendő következtetések. Az önhitt, beképzelt ember „fenn hordja az orrát”, a

106

bizonytalan, depressziós, bánatos ember „lógatja az orrát”, az ideges, bizonytalan, segítségre
váró ember tekergeti a fejét:
Testtartás, azaz a törzs alakja, helyzete. Esetenként ebből is bizonyos, feltételezett
következtetéseket tehetünk. Az egyenes derékkal, magát kihúzottan tartva beszélő adó
magabiztosságát, elkötelezettségét erősítheti a hallgatóban. A görbe háttal, összeesetten
beszélő esetén kétely támadhat bennünk az adó megbízhatóságát, szakszerűségét illetően.
Önmagában természetesen a testtartás pontos információval nem szolgálhat, pusztán
hozzájárul az adóval kapcsolatos összképünk minőségéhez.
Gesztikuláció. Nem közömbös, hogy a kommunikációs folyamat közben mit csinálunk a
karunkkal, a kezünkkel, az ujjainkkal. Sokan nem tudnak mit kezdeni ezekkel a végtagjaikkal
– főleg a kezdő prezentálóknál lehet ezt jól megfigyelni. A zsebre dugott, vagy a hátunk mögé
rejtett kezek ezt a tapasztalatlanságot, a lámpalázat, a bizonytalanságot is jelenthetik.
Ugyanakkor a kar, a kéz alkalmas arra, hogy érzelmeket kifejezve erősítse az üzenetet. A
heves kar és kézmozgás a hevületet, a téma iránti elkötelezettség érzését erősítheti a
hallgatóban. A kommunikációs partner ujjainak mozgásából az adó is levonhat
következtetéseket. Az asztal lapján, a szék karfáján a vevő által megvalósított, ujjakkal való
dobolás egyértelműen jelezheti a vevő feszültségét, türelmetlenségét, ellenvéleményét az
elhangzottakkal kapcsolatban.
Érintés. A másik fél megérintésének módja, területe is jelzésértékű lehet a kommunikációs
folyamatban résztvevők számára. A teljes tenyérfelületű kézfogás helyett, ha valaki csak egyvagy két ujját helyezi a másik tenyerébe, ez kifejezheti a gőgöt, a fensőbbséget. Sokat árulhat
el férfiak esetén a partnerről az is, hogy milyen módon végzi a kézfogást. Erős szorítás, vagy
teljesen ernyedt, puha tenyér teljességgel eltérő vélemény kialakulását fogja indukálni a
partnerben. Külön jelentéstartalommal bírnak azok az érintések, amelyeket csak az egyik fél
„enged meg magának”. Pld. tárgyalás közben, miközben beszédet intéz a partneréhez a főnök
feláll, sétál, és közben a kommunikációs partner vállára helyezi a kezét, esetleg meg is
veregeti a vállát. Ezzel is – akár tudatosan, akár tudattalanul is – kifejezi a beosztottak,
munkatársak feletti fölényét. Egy munkavédelmi képviselő, egy munkabiztonsági szakember
ilyen „bizalmasságra” sohasem merne vetemedni a főnökkel kapcsolatban.
Keret - mindaz, ami a jelátvitel, illetve a kódolás és dekódolás szorosan vett folyamatához
nem tartozik ugyan hozzá, mégis befolyásolja annak eredményét. Ilyen a szituáció (annak a
helyzetnek az értelmezése, amelyben a kommunikáció zajlik), a fizikai és társadalmi
környezet (helyszín, időjárás, világítás, hőfok, berendezés, más emberek jelenléte vagy hiánya
107

stb.), és az időpont (mikor), illetve időtartam (mennyi ideig). Például, ha személyes találkozót
remélve leülünk várakozni az első számú munkahelyi vezető irodája előtt. Tapasztaljuk, hogy
folyamatos hangos üvöltözés hallatszik ki az irodából, amelyet esetenként leeső tárgyak zaja
egészít ki, jelezve, hogy komoly indulatokat kiváltó vita zajlik bent, és egyszer csak a
kivágódó ajtóban megengedett és félrecsúszott nyakkendővel rohan ki a főnök, akkor nem
biztos, hogy fel kell pattannunk és előhozakodni a darukötelek minőségével kapcsolatosan
tapasztalható – egyébként nagyon fontos – észrevételünkkel.
Zaj - minden olyan zavaró tényező, amely csökkenti a kommunikáció hatékonyságát.
Ebben az esetben zaj alatt nem csak a fizikai zajt értjük – de természetesen azt is - (amikor
nem hallom a másik szavát, akkora zaj van); a kommunikációs folyamat minden eddig
említett összetevőjében keletkezhet zaj. Például, az üzenet nehezen értelmezhető, mert
összefüggéstelen mondatokból tevődik össze. Vagy mobilon telefonálnék, de akadozva és
halkan hallom a másikat, mert kicsi a térerő - tehát a csatornában van zaj. Esetleg olyan
telefonon küldök SMS üzenetet, amelyen nincsenek ékezetes betűk, és ezzel nehezítem meg
az üzenetem megértését. /Milyen lesz az adott munkavédelmi oktatás hatásossága, ha az úgy
járunk el, mint az alábbi szervezet:
A munkavédelmi oktatást praktikus okok miatt műszakváltás idejére tervezték, hogy
egyszerre két műszakot lehessen leoktatni. Egy műszakban több mint száz munkavállaló vett
részt a termelésben. Az üzemcsarnokban működő konvejor nem került leállításra, hogy az
oktatást követően minél hamarabb kezdődhessen a délutáni termelés. Amikor a két műszak
munkavállalói összegyűltek a csarnokban, a munkabiztonsági szakember egy kis ládára
felállva olvasni kezdte a kezében lévő papírlapon találhatókat. Társalgási hangossággal
olvasott. Hangját csak egyszer emelte fel, az „oktatás” legvégén. „Az oktatási naplót
mindenki írja alá!” - harsogta. Munkavédelmi oktatás és eredményesség? /
Visszacsatolás - a kommunikáció két-, illetve többoldalúságának, kölcsönösségének
alapját jelenti. Az adó üzenetére a vevőtől visszajelzés érkezik (vagyis újabb üzenet), amelyet
visszajelzés követ és így tovább. Látni, megtapasztalni, hogy az üzenetünk célba ért, és azt a
hatást váltotta ki, amit mi vártunk el tőle. Ezt elmulasztani, ennek jelentőségét lekicsinyelni
óriási hiba!
Összefoglalva az eddigieket, a kommunikáció elemi folyamata esetünkben nem más, mint
a munkavédelmi kérdéseket képviselő által létrehozott (kommunikatív) cselekvés, melyet a
befogadó munkáltató megismer és a maga számára sajátos módon értelmez.
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A kommunikációs folyamat megtervezésekor a kommunikációs folyamat elemeire célszerű
egyenszilárdságú figyelmet fordítani, hiszen bármelyik elem nem megfelelő kezelése az egész
folyamat eredményét veszélyeztetheti.
Fontos, hogy a munkavédelmet képviselő szakember legyen felkészülve arra, hogy
bizonyos esetekben a jelzések, javaslatok megfogalmazását követően a munkáltatóval
tárgyaláson kell a megoldásokat megkeresni, a szükséges döntéseket meghozni.
Ilyen színterek lehetnek a Paritásos Munkavédelmi Testület, a Munkavédelmi Bizottság
ülései, illetve adott, konkrét témákban kezdeményezett tárgyalások.
Ezért a kommunikáció megtervezése nélkülözhetetlen a munkavédelmi képviselő
érdekérvényesítése során.
A legőszintébb, legszükségszerűbb munkavédelmi ügy is elvérezhet a rosszul kivitelezett,
nem megfelelő formájú kommunikáció miatt.

7.1. A munkavédelmi képviselők hatékony és sikeres tárgyalási stratégiái

Az ... életben nem azt kapjuk, amit megérdemlünk, hanem amit tárgyalással el tudunk
érni.”
(Chester Karras5)

A munkavédelmi értékek képviselete, a folyamatok fejlesztése érdekében többekkel,
többször szükséges az adott szakembereknek „tárgyalniuk”.
A munkavédelem eredményességében érintett számos szereplő – tulajdonos, munkáltatói
jogú

vezető,

ügyvezetés,

munkavédelmi

képviselők,

középvezető,

közvetlen

munkabiztonsági

munkairányító,

szakember,

munkavállalók,

foglalkozás-egészségügyi

szakember, munkahigiénikus, munkavédelmi hatóság, alvállalkozók képviselői, beszállítók
stb. – lehet tárgyaló partnerünk.
„A tárgyalás olyan kommunikációs folyamat, amelyben


információt,

5

C. L. Karrass a tárgyalás kiemelkedő szakértője, a napjainkban a világ legnagyobb tárgyalás-oktatási
cégének, a Karrassnak az elnöke.
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időt



és emberi energiát használunk fel annak érdekében, hogy
o másokkal együttműködve,
o érdekeket egyeztetve (vagy másokat elnyomva, érdekeinket egy oldalúan
érvényesítve) megkapjuk,

amit akarunk (amire igényünk van)6.

25. ábra. A tárgyalás folyamata
A tárgyalási folyamatban az előzőekben összegyűjtött munkavédelemmel összefüggő
adatokat, tényeket, /információkat/ felhasználjuk. Hogy ezek birtokába kerülhessünk, időt és
emberi energiát kellett igénybe vennünk. Sok olyan jellegű információ van, amely
„beszerzése” bizony nem is olyan egyszerű feladat. /gondoljunk csak például a munkatársak
munkavédelmi felkészültségi szintjével kapcsolatos „egzakt” adatállomány generálására, vagy
a kvázi-balesetek okainak meghatározására. /
Ezeket a sokszor komoly erőforrás-felhasználással begyűjtött információkat a tárgyalás
során felhasználjuk. A tárgyaláson az időt, az emberi energiáinkat – fizikai, szellemi –
elhasználjuk, azaz azokat idővel – vagy a tárgyalás időtartamától függően időszakonként –
pótolnunk kell. A tárgyalás sikeressége érdekében mozgósítanunk kell az elraktározott,
6

Dr. Vincze László: Életpálya tervezés, tárgyalástechnika
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felhalmozott tudásunkat, illetve az előző időszakokban már – sokszor igen kitartó és
fáradtságos

munkával

-

megszerzett

szakmai

presztízsünket,

hitelességünket,

megbízhatóságunkat. Ezek megőrzése lényeges eleme a munkavédelmi kommunikációnak,
hiszen a tárgyaló partnereink általában nem változnak egy adott időtávon belül, a
munkavédelem ügyét érintően visszatérően ugyanazokkal a partnerekkel fogunk asztalhoz
ülni. A megbízhatóság, a hitelesség, a munkavédelmi szakmai presztízs megszerzésébe
befektetett energiánkat hosszú távon, magas megtérülési rátával tudjuk kamatoztatni
megfelelő tárgyalási technikák, tárgyalási magatartás esetén.
A tárgyalásra való felkészülés során tehát nem árt egy előzetes energia mérleget készíteni.
Mennyi energia igénnyel milyen eredmény érhető el? Ha az elvárt eredmény /pld. vásárlás
esetén tárgyalással elérhető engedmény/ sokkal kisebb, mint az eredmény eléréshez
felhasználandó energia, akkor ne tárgyaljunk feltétlenül. /Néhány éve megtörtént eset: Sz. úr
levelet kapott az adóhatóságtól, hogy 20 Ft. adótartozása van. Sz. úr írt egy válaszlevelet,
melyben közölte, hogy az ő számításai szerint nincs adótartozása. Postafordultával ismét
hivatalos levelet kapott, amelyben az adóhatóság ismételten felhívta Sz. urat, hogy a fennálló
20 Ft adótartozását fizesse meg. Sz. úr ezt levélben ismételten elutasította. Ezt követően az
adóhatóság a megyeszékhelyre berendelte Sz. urat a helyzet tisztázása végett. Sz. úr elautózott
a megyeszékhelyre, ahol végül is sikerült lezárni az ügyet. Az ügyet, amelynél kerek 20 Ft
volt a tét…/
A sikeres tárgyalásnak is vannak „szükséges, de nem elégséges” feltételei. Azaz ezek
teljesülésének hiányában egészen bizonyosan nem számíthatunk sikere, meglétük azonban
nem garantálja automatikusan a tárgyalás sikerét.
A tárgyalás eredményességét alapvetően befolyásolja, hogy mennyire ismerem
önmagamat? Azaz mennyire vagyok tisztában a képességeimmel, készségeimmel? Egyáltalán
tudom-e pontosan, hogy mit akarok? /Megjegyzés: Deming egy helyütt így határozta meg a
minőség fogalmát: „Minőségről akkor beszélhetünk, ha pontosan azt kapjuk, amit vártunk!”.
Tehát mit is várok? Egy alkalommal vezetői interjúk során szembesültem azzal, hogy szinte
minden vezető elégedetlen a szervezet munkavédelmi teljesítményével. Ekkor azt a kérdést
tettem fel nekik, „hogyha egy jó tündér egy csettintésre olyan munkavédelmet varázsolna a
szervezet működésébe, amellyel ők teljes mértékben meg lennének elégedve, akkor ezt a
munkavédelmet mi jellemezné?” Érdemi válaszokat nem kaptam…/
Egy munkavédelmi szempontból általam fontosnak tartott ügyben lényeges, hogy mit
akarok elérni az első számú vezetőnél. Pusztán a figyelmét akarom felhívni a problémára –
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aztán azt csinál vele, amit akar, hiszen én „szóltam”? Vagy esetleg a probléma megoldására
alkalmas javaslatokat is megfogalmazok a probléma felvetés mellett? Vagy esetleg az Ő
közreműködésével, aktív szerepvállalásával meg akarom oldani a munkavállalók egészségét
és biztonságát veszélyeztető problémát? A felkészülés megtervezése, a végső siker
szempontjából ezekre a kérdésekre adandó válaszok tartalma egyáltalán nem lesznek
közömbösek. Ha tudom, hogy mit akarok, akkor azt is pontosan tudom, hogy miről nem
akarok tárgyalni. Ezért lehet lényeges, hogy a számomra kiemelt jelentőségű ügyekben én
kezdeményezzem a tárgyalást, én állítsam össze a napirendet, és én rögzítsem a számomra
kedvező eredményekkel kecsegtető tárgyalási sorrendet. A napirend sokak által fel nem
ismert lehetőség a sikerhez vezető úton.
A másik fontos sikertényező az idő. Fontos, hogy a felkészülésre álljon rendelkezésemre
elegendő idő. /Megtörtént eset. Egy munkabiztonsági szakember egy általa éppen, hogy
megismert, de elsőre már fontosnak tűnő ügyet szeretet volna a későbbiekben elrendezni a
„főnökkel”. Elhatározta, hogy alkalom adtán kér is egy időpontot majd vezetőtől. Az
elhatározás órájában összefutottak az ebédlőben, ahol a munkabiztonsági szakember
megemlítette, hogy szeretne a főnökkel egy adott ügyben tárgyalni. A főnök ránézett az
órájára és azt mondta, hogy ebéd után van tíz perce, akkor várja a kollégát. A kolléga ahelyett,
hogy azt mondta volna, hogy „Ó, ez nagyszerű lenne, de sajnos nekem most nem alkalmas!”,
felkészületlenül belement ebben a váratlan időpontban, tényleges felkészülés nélküli
tárgyalási szituációba, amely során nemcsak az adott ügyet nem tudta elrendezni, hanem a
hiányos információi, sejtéseken és vélekedéseken alapuló „adati” miatt komoly csorba esett a
szakmaiságán, a megbízhatóságán és a hitelességén. /
Az idővel való gazdálkodás, tervezés a tárgyalás szempontjából akár döntő jelentőségű is
lehet.
Ilyen szempontok lehetnek:


Időkényszerbe

szorítani

a

partnert,

ezzel

kapkodásra,

meggondolatlanságra

kényszeríteni őt. A folyamatos sürgetéssel leginkább a nagyobb hatalommal,
befolyással bíró tárgyaló félnek van lehetősége élni. Ez nem feltétlenül kapcsolódik
beosztásokhoz, hiszen itt számba szükséges venni az eszközök és lehetőségek
kérdéskörét is. /Egy munkavédelmi képviselő, aki beosztott munkavállalóként
dolgozik a cégnél, munkavédelmi problémák megoldása érdekében túl sok hatáskörrel
nem rendelkezik. Azonban utolsó érvként bejelentheti, hogy amennyiben a problémát
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a vezetés nem kívánja orvosolni, úgy kénytelen lesz a munkavédelmi hatósághoz
fordulni. Ezt természetesen nem névtelenül, nem alattomban, nem a munkáltató háta
mögött, hanem előre bejelentett módon teszi meg. Ennek eredménye lehet akár a
tárgyalási menet felgyorsulása, az eredmény mihamarabbi megszületése. /


Amennyiben az egyik tárgyaló fél nagyobb hatalmával visszaélve sürgetni kezdi a
másik felet, akkor az illető fél akkor jár el helyesen, ha ezt a sürgetést megfelelő
eszközökkel visszaveri, visszautasítja, a kényszert negligálja. /pld. „Ez a javaslat olyan
nagyszerű, hogy a döntés előtt feltétlen tájékoztatni akarom a munkatársaimat, hogy
ők is érzékeljék minél előbb az Ön által megfogalmazott döntés mennyire nagy
horderejű

változásokat,

fejlesztéseket

fog

eredményezni

a

szervezet

munkavédelmében! Tájékoztatom őket, majd jelentkezem.” / Természetesen
megfelelő tapasztalat nélkül ennek is lehetnek veszélyei, esetleg még konfliktust is
gerjeszthet a tárgyaló felek között, de mégis jobb, mintha ész nélkül, meggyőződés
nélkül bizonytalan dolgokra bólintunk. /Sokszor tapasztalható: Munkabaleseti
jegyzőkönyvvel keresik meg a munkavédelmi képviselőt, azzal, hogy gyorsan írja alá,
ha nem írja alá azonnal, akkor nem sikerül határidőre a jegyzőkönyvet megküldeni a
hatóság számára. Ilyen esetben sem szabad olvasatlanul a kivizsgálási jegyzőkönyvet
aláírni. Ha pedig tényleg „kicsúszik” a munkáltató a határidőből, akkor majd
legközelebb talán nemcsak a jegyzőkönyv aláírásakor „noszogatják” a megválasztott
képviselő kollégát, hanem esetleg már a kivizsgálási folyamatba is bevonják a
munkavédelmi képviselőt. /


A tárgyalás sikere érdekében tudnunk szükséges, hogy mit is értünk ezen a sikeren?
Milyen mértékű erőforrásokat kívánunk mozgósítani a siker érdekében? Nem
lényegtelen az erre a kérdésre általunk adott válasz. Tapasztalati tény, hogy aki bármit
hajlandó megadni valamiért, akkor ezt a bármit nagy valószínűséggel meg is fogják
fizettetni! Ezért a tervezési fázisban döntésre kell jutnunk önmagunkkal, hogy meddig
vagyunk hajlandók elmenni az erőforrás felhasználásban, és mikor mondjuk azt, hogy
eddig és ne tovább. Ezt a határvonalat célszerű, ha előzetesen meghatározzuk
önmagunk számára, és amennyiben a tárgyalási folyamat során rá kényszerülnénk
ennek a határvonalnak az „átlépésére”, akkor megálljt parancsolhassunk magunknak.

Az egyik rövid megfogalmazás szerint a „stratégia a hadvezetés tudománya; a küzdelem
gondosan megtervezett menete”. Bővebb megfogalmazás szerint „a stratégia a cselekvések
egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése érdekében, ami gyakran az úgymond
„győzelem” vagy probléma megoldás. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali
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akcióktól, mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások
biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg”.
Tehát a stratégia arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy „mi legyen?”, míg a taktika /
a taktika a meglevő erők legjobb felhasználásának tudománya/ alapkérdése a „mi van?”.
A stratégia arra irányul, hogy megtervezze, megmutassa, miként, hogyan kerülhetünk majd
az általunk kívánt helyzetbe. A taktika pedig arra, hogy az éppen fennálló helyzetből – amely
váratlanul is előállhat, amibe éppen kerültünk – mi saját magunk számára hogyan hozzuk ki a
legtöbbet, a legjobbat. Itt már arról van szó, hogy mit akarunk, hanem arról, hogy mit tudunk
még megmenteni magunk számára. Ekkor az azonnali cselekvésnek jön el az ideje.
A stratégia az általunk kívánt helyzet eléréséhez megszabja, hogy milyen erőforrásoknak,
milyen mennyiségben és mikor kell rendelkezésre állniuk. A taktika pedig „abból főz, ami
éppen van”, azaz az adott pillanatban rendelkezésre álló erőforrásokat igyekszik a legjobban,
leghatásosabban felhasználni.
A tárgyalás fundamentuma a stratégia, amiből a másik három elem logikusan fejlődik ki. A
és a jó tárgyalóra alapvetően az a jellemző, hogy a stratégiát szolgáló a taktika, a módszer, a
stílus egymással összhangban összpontosul az adott célra – szinergia -, így felerősítik egymás
hatását.
A taktika. Esetünkben azt jelenti, hogy


alaposan felkészülünk az adott tárgyalásra,



az elérendő cél figyelembevételével megtervezzük, megválasztjuk, és gyakorlott
módon üzemeltetjük a tárgyalási módszert;



a tárgyalási célunk elérése érdekében tudatosan és pontosan alkalmazzuk a szükséges
taktikai elemeket.

A felkészülés a szükséges információk körének meghatározását, az információk
begyűjtését, azok rendszerezését és elemzését tartalmazza magában. Lehetőségek szerint
valószínűség „számításokat végzünk”, becslést adunk azzal kapcsolatban, hogy mind a mi
részünkről, mind a partner esetében milyen maximális és minimális tárgyalási célok jöhetnek
szóba, és mi lenne a tárgyalásos megegyezés legjobb alternatívája.
Az alkalmazandó módszer. A megfogalmazott stratégiánkat leginkább szolgálni tudó
módszer legyen a birtokunkban – ebben legyünk jártassak, legyünk teljesen tisztában az
erősségeivel, gyengeségeivel -. Ezenkívül a lehetőségek szerint gondoskodjunk egy „B”
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tervről is, hogy csatasorba állíthassuk, ha az prior módszerünk mégsem hozza a tőle elvárt
eredményeket.
A körülményeknek megfelelően alkalmazható taktikai elemek.


Fontos, hogy ki teszi az első javaslatot. Lényeges kérdéseknél nem mindegy, hogy ki
teszi meg a nyitó lépést a javaslat megtételével. Lehetőleg arra törekedjünk, hogy ne
mi játsszuk ki először a lapjainkat.



Jól megfogalmazott kérdések nagyon hasznosak lehetnek. Sokkal jobbak, mint a nyílt
ellenállás, a sarkos ellenvélemény hangoztatása, vagy kifogások emelése. Egyrészt
bővebb információkhoz jutunk a partnerünk nézeteivel, szándékaival kapcsolatban,
másrészt pedig nagyon értékes időt nyerhetünk, szükség esetén lélegzethez juthatunk.
/Ön szerint megfelelő színvonalú a munkavédelmi oktatások színvonal? Ön szerint
megengedhető, hogy tartósan megszegjük a vonatkozó jogszabályokat? És nem azt
mondjuk, hogy rossz a színvonal, vagy milyen felelőtlen a vezetés, mert nem tartja be
a vonatkozó jogszabályokat / Röviden: merjünk kérdezni!



Engedmények. Minden számunkra felajánlott engedménynél jusson eszünkbe, hogy
engedmény ingyen nem képzelhető el. Ezért mindig éljünk engedmények esetén a
gyanúperrel, hogy valahol, valamikor ezt az engedményt megpróbálják majd
többszörösen velünk megfizettetni.



Ultimátum.

Ezzel lehetőleg soha se kezdjünk. A tárgyalás második felében, de

leginkább a tárgyalás végén érdemes bevetni. Ekekor már igen sok energiát fektetett
be a partnerünk a tárgyalás sikere érdekében, már van veszteni valója. /pld. a
munkavédelmi felügyelethez való fordulás lehetőségének lebegtetése, mint végső
eszköz/.


Az ultimátum „átkeretezése”. Az ultimátummal esetleg számomra „jó irányba forduló
tárgyalás esetén célszerű a kemény ultimátumot egy kicsit felpuhítani, átkeretezni. Ez
a partnerrel megvalósítandó, későbbi problémamentes együttműködés érdekében
szükséges. / „Számomra a legfontosabb a cég jó hírnevének fenntartás, növelése. Én
csak, mint legvégső lehetőséget említettem a hatóságot, nekem eszembe sem jutna a
saját munkaadómat „feljelenteni”./.



Hallgatás. Ez látszólag egyszerűnek tűnő feladat. Pedig a gyakorlatban a nem az a
legnehezebb, hogy „megtanuljunk” jól beszélni, hanem azt, megtanuljunk „jól”
hallgatni. Ez néha nagyon nehéz, amikor egyre növekvő feszültséget, egyre növekvő
késztetést érzünk, hogy megszólaljunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy rendkívül
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ritkán kerül egy tárgyalási folyam valaki bajba azért, mert hallgat. „Ne szólj szám,
nem fáj fejem” bölcsessége bizony jó, ha kényes tárgyalási szituációban az eszünkbe
jut.
A tárgyalási stratégia megválasztásánál arra is gondolnunk kell, hogy a stratégia
lényegében egy tükör rólunk, amely tükör kérlelhetetlenül megmutatja, hogyan vélekedünk a
világról, a partnerről, magáról a tárgyalás témájáról.
A tárgyalási folyamatban két szempont különösen lényeges: hogyan viszonyulunk a
partnerhez, és hogyan viszonyulunk a tárgyalás tárgyához, a megoldandó feladathoz.

26. ábra. A feladat és partner szerepe a tárgyalás során.

A munkavédelemben érintett potenciális tárgyaló partnerek a tárgyalást követően aktív
részesei – vagy ellenzői, gátlói – lesznek a döntések, megállapodások szerinti megvalósítási
folyamatnak. Ezért nem lehet egyetlen tárgyaló félnek sem a célja, hogy a másikat porig
alázza, legyőzze. A legyőzött, esetleg megalázott partner a kivitelezésben igen csak visszafogott teljesítményt fog nyújtani, ha nem vonja ki magát teljesen a feladatok végrehajtásából.
A munkavédelem vonatkozásában hosszú távon nem képzelhető el más tárgyalási módszer,
csak a „győz-győz” pozícióra való törekvés.
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Célszerű abból kiindulni, hogy úgysem kaphatunk meg mindent, amit akarunk. Szükséges
tehát kiválasztanunk azokat a tételeket, amelyek számunkra ténylegesen a legfontosabbak.
/Ez szűkebb halmaz lesz, mint a „minden”. A későbbiekben erre a szűkebb halmazra lesz
szükség fókuszálni./. Sok lehetőség van azonban arra – a másik tárgyaló fél feltérképezése,
elemzése alapján -, hogy úgy alakítsuk a tárgyalás menetét, amely során minden érdekelt fél
elérjen minden lényegeset abból, amit akar. Ehhez használható a kompromisszum nélküli, elvi
egyeztetés módszere.
Ennek a módszernek az alapja, hogy a merev tárgyalási pozíciók rögzítése helyett a
különböző érdekek megismerése, értelmezése kerül a felek figyelmének középpontjába.
Abból indulnak ki a tárgyaló felek, hogy az érdekek összeegyeztethetők, a kölcsönös előnyök
megkereshetők és biztosíthatók. Az érdekek ütköztetése a felektől független, igazságos,
„magasabb rendű” alapértékek színterén zajlik. A felektől független, de a felek által az
általános alapértékeken nyugvó feltételrendszer alapján születik megállapodás.
A módszer fundamentumát az a feltételezés képezi, hogy a partnerek saját érdekeik lehető
legteljesebb érvényesítésére törekszenek, de az objektív, közösen elfogadott feltételrendszer
keretein belül.
Ezzel alapvetően csökkenthető a tárgyalási folyamat során keletkező konfliktus helyzetek
száma, valószínűsége. Ugyanis a tárgyaló felek érdekérvényesítésének nem a másik tárgyaló
fél ügyessége, erőszakossága, agresszivitása, hanem kizárólag a kölcsönösen kidolgozott,
elfogadott és igazságosnak, objektívnak tartott feltételrendszer szab határt.
Ennek a módszernek az alkalmazásával csökkenthetik a tárgyaló felek a személyi
összecsapások mértékét a lehető legkisebbre.
A győz-győz megközelítés hátránya, hogy a módszer alkalmazásának nagy az idő,
információ, és energia igénye.
A módszer sikeres alkalmazásának alapja az átgondolt tervezés, az alapos felkészülés.
A módszer sikere az alábbi tényezőkből táplálkozik.
A konkrét embereket, személyeket le kell választani a problémáról.
A problémával, a feladattal különösen kemény bánásmód válik lehetővé, hiszen a
partnerek kölcsönösen elvárhatják egymástól a probléma megoldás során a támogatást, a
szoros együttműködést. Hiszen ennél a tárgyalási módnál egyértelművé válik, hogy a feladat
kerül erőteljes támadás alá, és nem a partner személye.
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Az elvkövető tárgyalás során a felek az érdekek megjelenítésére, kifejtésére,
megismerésére, értelmezésére összpontosítanak, és nem a pozíciókra. Ezért fontos feltárni és
megtudni, hogy melyek a közös, összeegyeztethető, valamint az ütköző érdekek.
A munkavédelem folyamatos, sorozatos és hosszútávon zajló tárgyalási sorozat
eredményeként lesz egy adott szervezetnél fejleszthető, egyre inkább a „0” hiba stratégát
megvalósító mindennapi gyakorlat.
A kompromisszumkeresés, mint tárgyalási mód a munkavédelem vonatkozásában
elkerülendő. Ekkor ugyanis kíméletesen bánunk a partnerrel, és ezt a kíméletességet még
azzal is nyomatékosítjuk, hogy a feladatot, a problémát is nagyon kíméletesen kezeljük.
Tulajdonképpen a partnerrel való megegyezés – kiegyezés – érdekében lemondunk a
probléma megoldásáról. Ez olyan témájú tárgyalásokon, ahol a munkatársak és mások
egészsége és biztonsága a tét, megengedhetetlen döntésekhez, megállapodásokhoz vezethet. A
konfliktus kezelési célzattal, számunkra nem lényeges, közömbös ügyekben, esetleg más,
nagyobb horderejű, számunkra ténylegesen fontos döntések megágyazásához felhasználható
ez a tárgyalási mód, de alapvetően tartsuk szem előtt: a munkavédelemben a problémák
egyértelmű megoldása a célunk,
és nem a tárgyaló partnerünkkel
történő „barátkozás”.
Ráadásul mivel a feladattal
ez a tárgyalási mód nagyon
kíméletesen bánik, azaz egyik
fél

sem

tudja

megvalósítani

az

általa
átgondolt,

kiérlelt megoldási elképzelését,
ezért egy olyan köztes, egyik
iránynak

27. ábra. A kompromisszum.

sokszor
megvalósíthatatlan „döntések” születhetnek.
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sem

megfelelő,
teljességgel

7.2. A munkavédelmi képviselők szerepe és felelőssége az események kivizsgálásában
(munkabaleset, fokozott expozíció, foglalkozási megbetegedés)

A munkavédelmi nem-megfelelőséget az észlelőnek jelenteni szükséges, és a bejelentett
nem-megfelelőséget minden esetben szükséges kivizsgálni, akár „kvázi” balesetről, akár
sérüléssel járó balestről van szó.
A kivizsgálás során szükséges feltárni a közvetlenül, valamint a közvetetten hozzájáruló
tényezőket egyaránt (Lásd Reason modell)

28. ábra. A Reason modell.

A kivizsgálást a gyakorlatban legtöbb esetben „alulról-felefelé” irányba végzik el, azaz azt
veszik górcső alá, hogy maga a sérült milyen mértékben, miben járult hozzá a baleset
bekövetkezéséhez. (szabályszegő magatartás stb.) Amennyiben ilyen tényező azonosítható,
úgy sokszor a vizsgálat be is fejeződik, és megállapítást nyer: a baleset oka a munkavállaló
szabályszegő magatartása. Ez tényleg ilyen egyszerű?
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A munkavédelmi törvény szerint a munkáltató egyszemélyben felel az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek mindenkori
biztosításáért. Amennyiben a munkavállaló a személyi feltételeknek nem felel meg, úgy nem
végezhet munkát (nincs érvényes munkaalkalmasági vizsgálata, alkoholos vagy kábítószer
befolyásoltság alatt van, nem vett részt munkavédelmi oktatáson, nem rendeltetésszerűen
vagy egyáltalán nem használja az egyéni védőeszközét stb.). Amennyiben ennek ellenére
mégis engedik dolgozni – pl. védőeszköz nélkül -, akkor kit terhel a felelősség? A
munkavállalót, azért mert engedik őt a feltételek nem teljesülése esetén is munkát végezni,
avagy esetleg a munkáltatót, aki ezt engedi?
A munkavédelmi képviselőt a kivizsgálásokba be kell vonni. A munkavédelmi képviselő
hozzájárulhat ahhoz, hogy az eseményeket ne csak „alulról felfelé”, hanem „felülről lefelé”
irányba is elemezzék, megállapítva a ténylegesen a balesethez vezető valamennyi közvetlen
és közvetett okot.

29. ábra. Az esemény kivizsgálása "alulról felfelé", illetve felülről lefelé".
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300. ábra. A kivizsgálás során szükségesen felteendő kérdések.

7.3. A vállalkozások szabályzatainak/ szabályozásának tartalmi követelményei és
számonkérhetősége

A munkáltatói munkavédelmi szabályozásnak illeszkednie kell az adott szervezet


tevékenysége jellegéhez,



a tevékenység összetettségéhez, bonyolultságához,



a szervezet méretéhez,



a szervezet tagoltságához.

A munkáltatói szabályozásnak szükséges kitérnie
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a veszélyazonosítás-, a kockázatértékelés mikéntjére, a kockázatok kézbentartása
meghatározásának folyamatára,



a munkavédelmi célok meghatározására,



a munkavédelem erőforrásigényének mindenkori biztosítására,



a célok eléréséhez szükséges feladat-, felelősség-, és hatáskörök meghatározására, a
számon kérhetőség eszköztárára,



a felkészültség, képzés, tudatosság elemeire,



a munkavállalókkal folytatott kommunikáció, konzultáció rendszerére,



a munkavédelem állandó működtetésének kereteire,



a vészhelyzetek kezelésére,



stb.

A munkavédelem szabályozása során szükséges az alábbi elveket figyelembe venni:


Folyamatosság elve: az eddigi értékek megtartása, új értékeknek erre az alapra történő
helyezése



Megelőzés elve: az ember élete, biztonsága, egészsége csak a folyamatos
ellenőrzésekkel, a káros hatások kellő időben történő mérséklésével, megszüntetésével
garantálható



Elővigyázatosság elve: bizonytalanság esetén a lehető legkedvezőtlenebb kimenetellel,
a legnagyobb elképzelhető kockázattal kell számolni



Partnerség elve: a „megoldásnak” nem lehetnek „vesztesei”, a tulajdonos - munkaadó
- munkavállaló - érdekképviselet - munkavédelmi szakma - kapcsolódó szakterületek
(környezetvédelem, tűzvédelem stb.) - hatóságok működő kapcsolatrendszerén kell
nyugodnia.



Fenntartható fejlődés elve: a műszaki - munkavédelmi - fejlődés emberhez történő
illesztése, valamint a folyamat finanszírozhatóságának biztosítása.



Mérhető hatékonyság elve: a munkavédelmi rendszernek egyetlen fokmérője lehet: az
egészségét, munkaeröjét tartósan és garantáltan megőrző ember.



A munkavédelem integrálásának elve: Minden vezetői döntésben kerüljenek
elemzésre a munkavédelem szempontjai.
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A munkavédelmi szabályozásban nem a munkavédelmi törvény, a munkavédelemre
vonatkozó jogszabályok bemásolt pontjainak kell szerepelnie.
A szabályozásnak az a célja, hogy az adott vállalkozás


tevékenysége jellegéhez,



méretéhez,



az azonosított kockázatai mennyigéhez és súlyosságához,

illesztetten rögzítse a megvalósítandó munkavédelmi gyakorlat keretrendszerét.
A szabályzásban rögzíteni szükséges


a munkavédelmi feladatokat (pontosan, konkrétan leírva, megfogalmazva a feladatot!)



a munkavédelmi feladatok végrehajtásában résztvevő munkaköröket,



a feladatteljesítésben a munkakörök szerepeit (kompetenciákat),

úgy, hogy összhang legyen a feladat-, felelősség-, és hatáskörök között.

31. ábra. Példa egy kompetencia diagramra.

A munkavédelmi képviselőknek minden, munkáltató által kiadandó munkavédelmi
szabályzattal, szabályzással kapcsolatosan egyetértési joga van. Azaz a szabályzat
megfelelősége szempontjából meghatározó szerepe lehet.
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