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Bevezető

Munkavédelem: hasznos befektetés, vagy kidobott 
pénz a nagykereskedelemben tevékenykedő kis- és 
középvállalkozások számára
Az éles piaci versenyben egy nagykereskedelmi kis-, vagy középvállalkozás szá-
mára üzleti terveinek megvalósításában, piaci céljainak elérésében a legfontosabb 
eszköz a szolgáltatásainak jó minősége. Ennek érdekében tevékenységét ponto-
san kell megszerveznie, ehhez a követelményhez pedig hozzátartozik a munkavé-
delem, a munkabiztonság is, ami egyik oldalról ráfordítás, költség, másik oldalról 
viszont nem csekély kockázatot hordoz magában. Kérdés, hogy hasznos befekte-
tés-e a munkavédelem, vagy kidobott pénz?

Minden vállalkozás számára az egyik legdrágább kincs a munkaerő, amit óvni kell, 
hiszen sok erőforrást köt le és kiesése egy munkabaleset miatt mindenképpen 
jelentős veszteség. A kieső munkaerőt a kisvállalkozásoknak a legnehezebb pótol-
niuk, ezért számukra az egyik legkifizetődőbb befektetés a munkavédelem révén a 
megelőzés. A munkavédelem tervezhető, a munkabiztonsági kockázat felmérhető, 
a munkabiztonság mellőzésének következményei viszont kiszámíthatatlanok és 
súlyos veszteségeket is okoznak. 

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben egyre költségesebb az alkalmazottak foglal-
koztatása, alapvetően a munkaerőhiány miatt folyamatosan emelkedő munkaválla-
lói keresetek nyomán. Megfigyelhető azonban az is, hogy a munkavállalók – élve a 
munkaerőpiac fordulataival – a jobb munkakörülményekért is fellépnek az alkalma-
zásukkal kapcsolatos alkukban, ami további költségtényező. Az alkalmazotti köve-
telések, a jobb munkafeltételek része a munkabiztonság is.

A munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat, az ésszerű munkabiztonsági 
követelményeket a nehezebb, a vállalkozásoktól nagyobb ráfordításokat igénylő 
munkaerőpiaci helyzetben sem éri meg kerülgetni. Az ésszerű kiindulópont a mun-
kavédelemben, munkabiztonságban egy nagykereskedelmi kkv (továbbiakban kkv) 
részéről is az, hogy a megelőzés egy biztosan megtérülő befektetés, tehát szó sem 
lehet kidobott pénzről.

A nagykereskedelemben tevékenykedő kkv-k helyzete sajátos a munkavéde-
lem, munkabiztonság területén is. A nagykereskedelmi kkv-k számára – sajá-
tosságaikat is mérlegelve – a munkavédelem alapvető célkitűzése minden más 
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vállalkozáscsoporthoz hasonlóan a megelőzés, amit akkor is teljesíteni kell, ha 
erőforrásaik korlátozottak, mozgásterük pedig adottságaik miatt behatárolt. 

A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knak figyelembe kell venniük azt is, 
hogy a munkavállalók egészségének, biztonságának megóvása önmagában nem 
lehet pusztán pénz kérdése. A munkavállalók munkabaleset miatti kiesése minden-
kinek kárt okoz, ami ráadásul a kkv-k számára halmozott súlyú gazdálkodási koc-
kázatot is jelent. A kisvállalkozások eleve kisebb létszámmal folytatják tevékenysé-
güket, így sokkal merevebbek a munkaerőgazdálkodási kereteik, nehezebb, vagy 
egyes esetekben nem is lehetséges gyorsan pótolni a váratlanul kiesett munkaerőt.

A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knak annak szem előtt tartásával 
kell megtervezniük a munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos felada-
taikat, hogy annak költségeit a munkaadóknak vállalniuk kell, ez jogszabályi köte-
lezettség is. Emellett a kkv-k alkalmazottai nem kaphatnak könnyítést az előírások 
alól, a jogszabályok erre nem is adhatnak lehetőséget, így munkavégzésük során 
be kell tartaniuk a munkavédelem, munkabiztonság személyi követelményeit. Egy-
értelmű, hogy ha például egy munkakörben egy adott feladat elvégzésekor a védő-
sisak viselése kötelező, akkor teljesen mindegy, hogy a munkavállaló egy kisebb, 
vagy nagyobb alapterületű raktárban folytatja tevékenységét.

A munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a nagykereskedelmi 
tevékenységet folytató kkv-k körében sem tartják be teljes körűen a munkavédelmi 
előírásokat. A munkahelyi balesetek megelőzése, elkerülése érdekében pedig 
döntő súlyú követelmény, hogy sem a vállalkozások tevékenységének irányítói, 
sem pedig az alkalmazottaik különösen szándékosan ne szegjék meg a munka-
védelmi előírásokat. A kkv-k munkaerőgazdálkodásában a kisebb létszám mellett 
nehezebben szervezhető meg belső átcsoportosítás, többletfeladatok előírása, így 
az átlagosnál sokkal érzékenyebbek a munkabalesetek miatti váratlan belső prob-
lémák kezelésére. Fokozott figyelem és körültekintés szükséges ahhoz, hogy a 
kkv-k körében ne sérüljenek a munkavédelemhez, a munkabiztonsághoz kapcso-
lódó érdekek.

A munkavédelmi képzések terén tapasztalat, hogy a vállalkozásoknak – sok eset-
ben – gondot jelent:

• az emelőgép kezelők külön tematika szerinti, éves ismétlődő munkavédelmi 
oktatásának megtartása. (Az utóbbi években amúgy is kaotikus jogértelmezési 
állapotok alakultak ki az emelőgép kezelők szakképzésével, jogosultságaival 
kapcsolatosan; ezt a kiadvány is említi.)
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• a tároló állványokra vonatkozó szabvány – az MSZ EN 15635 szabvány – sze-
rinti „tároló állvány felelősök” képzése,

• a munkavédelmi képviselők, törvény szerinti, kötelező továbbképzésének meg-
tartása.

A munkavédelmi képzések problematikája különösen rávilágít a hazai nagy- és 
kiskereskedelem munkaerőhiányából fakadó sajátosságára a kölcsönzött munka-
vállalók, diákmunkások foglalkoztatására, sőt, ezen a téren várható, hogy új foglal-
koztatási formák fognak megjelenni, például; a nyugdíjas szövetkezeti tagok fog-
lalkoztatása, amely szintén jelentős kihívás fog jelenteni mind a munkabiztonság, 
mind a munkaegészségügy területén.

A hatósági munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai a nagykereskedelmi kkv-k 
körében mind a munkavállalók, mind a munkaadók hibás munkavédelmi tevékeny-
ségére egyaránt utalnak, ami munkahelyi baleseteket okozott.

A munkabalesetek, valamint a károk okainak kivizsgálásában kiélezett helyzetek is 
kialakulhatnak a nagykereskedelmi kkv-knál. Figyelemmel kell lenniük ezért arra is, 
hogy alapvető követelmény egyrészt a munkavédelmi tevékenységük saját belső, 
az előírásoknak megfelelő szabályozása, az ennek megfelelő eljárás üzleti tevé-
kenységük folytatásában, másrészt a munkabalesetek bekövetkezte után a körül-
tekintő vizsgálat az okok feltárása érdekében. A munkavédelmi jogszabályok szá-
mos adminisztratív kötelezettséget is előírnak a munkabalesetek kivizsgálásához, 
amit nekik is teljesíteniük kell.

A felelősség feltárása, annak megállapítása nyomán azonban számos esetben éles 
viták is kialakultak a munkaadók és a munkavállalók között ebben a vállalkozói kör-
ben is. Ennek egyik oka, amikor a munkaadók a napi vállalkozásirányítási gyakor-
latukban nem fordítanak kellő figyelmet a jogszabályokban foglalt munkavédelmi, 
munkabiztonsági előírásokra. Nem számolnak megfelelő módon a munkavédelmi 
előírások megtartásához szükséges többlet ráfordításokkal. Gondot okozhat az 
előírt munkakörülmények, ehhez kapcsolódva pedig a munkavédelmi eszközök 
biztosítása is.

A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knál munkahelyi balesetek oka az 
is, amikor az alkalmazottak nem tartják be a munkabiztonsági előírásokat, például 
nem használják a kötelezően előírt munkavédelmi eszközöket. 

Súlyos veszteség lehet a kkv-k számára az árukészletek, a munkaeszközök, vagy éppen 
a raktárfelépítmények rongálódása is a munkahelyi balesetekkel összefüggésben.
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Különösen súlyos veszélyforrás a munkavédelemben, munkabiztonságban a sza-
bálytalan foglalkoztatás. Az alkalmazottak bejelentés nélküli foglalkoztatása általá-
ban a munkabiztonsági előírások megszegésével is párosul.

A kiadvány célja az előbbiekből kiindulva annak bemutatása, hogy a nagykeres-
kedelemben tevékenykedő kkv-k körében melyek a legfontosabb munkavédelmi 
tapasztalatok, milyen munkabiztonsági előírásokra kell kiemelt figyelmet fordíta-
niuk. Áttekinti a legfontosabb, a jogszabályokra épülő gyakorlati feladatokat is a 
munkavédelem területén. Kitér arra is, hogy milyen munkavédelmi problémákkal 
szembesülhetnek a nagykereskedelmi kkv-k, ezek alapján pedig mely területeken 
szükséges a munkabiztonság továbbfejlesztése a kereskedelemben, a sajátossá-
gait is figyelembe véve.
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A nagykereskedelmi kis- és középvállalkozások 
munkavédelemhez kapcsolódó jellegzetességei
A magyar gazdaság egészére jellemző, hogy mind a vállalkozások, mind pedig a 
foglalkoztatottak számát tekintve a kkv-k vannak túlsúlyban. A nagykereskedelmi 
vállalkozások száma hatezer-hétszáz, a nagykereskedelmi raktárak száma 14 ezer 
(KSH adatok szerint). Ebből a legtöbb raktár, közel négyezer az élelmiszer nagyke-
reskedelemben található, a többi a különféle iparcikkek értékesítésében található.

A kkv-k túlsúlya a nagykereskedelemben

A nagykereskedelemi ágazatban több mint 130 ezer fő dolgozik alkalmazottként, 
ebből a létszámból 60 ezer fő fizikai dolgozó. (Ez a KSH adat a négy főnél nagyobb 
vállalkozásokat foglalja magában, de a nagykereskedelem jellegéből, a vállalko-
zásszintű viszonylag nagyobb létszámigényből adódóan lefedi az itt tevékenykedő 
cégek, vállalkozók csaknem egészét). Ezen belül a mikro- és a kisvállalkozások 
közel 80 ezer főt foglalkoztatnak alkalmazottként, ebből 35 ezer fő fizikai dolgozó. 
A nagykereskedelmi középvállalkozások alkalmazotti létszáma további 36 ezer fő, 
a fizikai dolgozók száma itt 16 ezer fő. 

Mindez azt jelenti, hogy a nagykereskedelemben a kkv-k alkalmazottainak lét-
száma összesen 116 ezer fő, ezen belül a fizikai dolgozóké pedig 51 ezer fő. Így 
tehát a döntő többség, a létszám 85-90%-a a teljes nagykereskedelmen belül a 
kkv-k köréhez kötődik. 

A nagykereskedelem eleve munkaerő igényes szakterület, ezen belül jelentős a 
fizikai dolgozók súlya. A nagykereskedelmi kkv-k munkaerőigénye ugyanakkor 
nagyobb az átlagosnál, a kisebb méret melletti technológiai korlátok miatt, így a 
munkavédelem, munkabiztonság szerepe kiemelkedő fontosságú. 

A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knál tevékenységük jellemző 
vonása a folyamatos árumozgatás és tárolás, amit ugyanakkor kisebb raktárterü-
leteken folytatnak. A munkavédelem, munkabiztonság oldaláról a kkv-k nagyke-
reskedelmi tevékenysége abban is különbözik sok más szakterülettől, hogy fizi-
kai dolgozóiknak nagyobb tömegben kell a különféle termékeket munkavégzésük 
során kezelni, ki-, vagy berakodni, valamint a raktárakon belül is szállítani, rakodni, 
elhelyezni és tárolni.

A nagykereskedelmi kkv-k dolgozóinak fizikai terhelése jelentős, így a munkavé-
delmi, munkabiztonsági kockázat is nagyobb. A fizikai munkát végzők körében 
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ezért is kiemelt figyelmet kell fordítani egészségük védelmére, a munkabalesetek 
megelőzésére.

A munkavédelmi kockázatok oldaláról fontos kérdés a kkv-k számára is a nagyke-
reskedelmi tevékenység fejlődése, átalakulása. A nagykereskedelmi tevékenység is 
folyamatosan változott az elmúlt időszakban, nem hagyva érintetlenül a kkv-kat sem.

A nagykereskedelem átalakulásának hatása a kkv-k munkavédelmi 
tevékenységére

A nagykereskedelmi tevékenységet végző kkv-k számára döntő változás volt, hogy 
a hagyományos nagykereskedelem a nagyméretű kiskereskedelmi üzletláncok 
megjelenésével és folyamatos fejlődésével az elmúlt évtizedekben teret vesztett 
(a nagy láncok közvetlenül a gyártótól rendelnek árut és önálló logisztikai közpon-
tokkal rendelkeznek). Igaz ugyanakkor, hogy a nagykereskedelmi kkv-k beszállítási 
lehetőségei nagyon szűk területet képeztek a nagy üzletláncok irányában, de ezzel 
együtt ennek az átalakulásnak a nagykereskedelmi kkv-k is vesztesei voltak, főleg 
azok, akik önálló import tevékenységet is végeztek. A hagyományos nagykereske-
dők így piacot veszítettek, mivel tevékenységük egy részét részben a gyártók, rész-
ben pedig a nagy üzletláncok a saját logisztikai központjaikkal már maguk végzik. 

A nagykereskedelemben időközben elterjedt az úgynevezett C+C rendszer, ahol 
a raktáráruházakban a kereskedők, vendéglátósok, különféle szolgáltatók, döntő 
részben kkv-k, maguk válogatják össze és vásárolják meg a tevékenységükhöz 
szükséges termékeket. Itt már a boltba szállítás a hagyományos nagykereskedő 
helyett a vásárló vállalkozás feladata. Ez a nagykereskedelemi szakterület a mun-
kavédelmi követelményeket is részben más alapokra helyezi. Ez egyik oldalról szű-
kíti a munkavédelmi követelményrendszert egyes tevékenységek kiesése miatt, 
ugyanakkor a raktáráruházakban tartózkodó vásárlók biztonsága szélesíti a véde-
lemre szorulók körét.

A nagykereskedelmi kkv-k közül sokan változtatták meg oly módon tevékenységü-
ket az elmúlt évtizedekben, hogy a hagyományos ágazati körből a C+C rendszerbe 
léptek át. A bolti kiskereskedelemben és a szolgáltatóipar más ágazataiban, például 
a vendéglátásban is számukat tekintve jelentős a kisvállalkozók súlya, akik igénylik 
a sajátosságaikhoz jobban igazodó, rugalmas C+C nagykereskedelmi rendszert.

Az éles piaci verseny arra is ösztönözte a nagykereskedelemben tevékenykedő kkv-
kat, hogy a C+C rendszer lehetőségeit kihasználva (gyakorlatilag azt, hogy vásárló 
mozoghat a raktártérben) egyidejűleg közvetlenül a fogyasztókat is kiszolgálják.
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A nagykereskedelemben tevékenykedő kkv-k számára 
fontos eleme a munkavédelmi gyakorlatuknak, hogy 
körükben is megjelentek a korszerűbb technológiai, 
technikai eszközök. Ezekhez a kkv-knak is alkalmaz-
kodniuk kellett, bár jelentős részük még mindig hagyo-
mányos eszközöket használ, az élőmunka jelentősebb 
súlyú alkalmazására építve.

A nagykereskedelemben a kkv-k kisebb alapterületű raktárakban, ehhez igazodó 
kisebb létszámmal dolgoznak. Eszközparkjuk, műszaki berendezéseik (tároló 
helyek, szállító eszközök) fejlesztésére lehetőségeik korlátozottak, ugyanakkor 
adottságaik sem tesznek lehetővé egyes fejlesztési irányokat. Egyik jelentős gond-
juk az informatikai, digitális technológiák alkalmazásában a lemaradásuk, bár itt a 
középvállalkozások egy része képes fejlettebb szintű megoldásokat is átvenni.

A nagykereskedelmi kkv-k körében végül az elmúlt időszak változásai nyomán a 
munkavédelmi követelményrendszer súlypontjai valamelyest módosultak. Például 
az élőmunkát is legalább részben kiváltó, a munkavégzést segítő korszerű árumoz-
gató eszközök bevezetése a kkv-k egy részénél csökkentette a munkabiztonsági 
kockázatokat, de másik körben az alkalmazott hagyományos technológia, technika 
mellett azok változatlanul megmaradhatnak. 

A munkavédelmi kockázatok a nagykereskedelmi kkv-k körében az alkalmazható 
technológia, technikai eszközök mellett a termékjellegtől függően is változtak.

A kkv nagykereskedések alacsonyabb létszáma, szűkebb műszaki, technológiai 
háttere, kisebb eszközparkja, raktáraik kisebb alapterülete mellett általánosságban 
is megvonható mérleg, hogy tevékenységükön belül ugyanakkor nagyobb a mun-
kaerő súlya, szerepe.

A nagykereskedelem folyamatos fejlődése, elmúlt időbeli átalakulása a munkavé-
delemmel, munkabiztonsággal összefüggésben ugyanúgy felvet fontos felelősségi 
kérdéseket is a kkv-k körében, mint a nagyvállalkozásoknál. A C+C jellegű rak-
táráruházakban az alkalmazottak mellett megjelennek a vásárlók, balesetveszély 
őket is fenyegetheti, például a zsúfolt áruelhelyezés miatt. Egyes esetekben vitatott 
lehet a munkabaleset felelősének megállapítása is emiatt. 

Gondot okozhat az engedély nélküli eszközhasználat is, ha az ott vásárlóknak az 
előírásokat megszegve átengednek, vagy a külső árubeszerzők a tiltás ellenére 
használnak ideiglenesen például áruszállító eszközt. Ezért a C+C áruházakban 
szabályozniuk kell a kkv-knak a vásárlók eszközhasználatát oly módon, hogy az 
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munkabiztonsági kockázatot ne jelentsen. Ennek legegyszerűbb módja, ha csak 
a részükre biztosított bevásárló eszközöket használhatják, a többi tilalmára pedig 
egyértelműen felhívják a figyelmet. A baleseti kockázatok mérséklésében sokat 
számít a megfelelő árukihelyezés is, hiszen például egy létra tiltott használata is 
okozhat balesetet.

A C+C raktáráruházakban megkülönböztetett figyelmet igényel az árufeltöltés szer-
vezése, különösen időbeni ütemezése is.

A nagy- és kiskereskedelmi vállalkozásokra egyaránt jellemző a rendelkezésre álló 
terek (mind az eladóterek, mind a logisztikához kapcsolódó terek vonatkozásában) 
intenzív kihasználásra való törekvés. Ennek következménye sok esetben a zsúfolt-
ság, amely veszélyes kockázati körülményeket eredményezhet. Különösen fontos 
ez a gépi anyagmozgatás biztonságára nézve, ahol a szűk tároló állvány folyosók, 
a gyalogos és a jármű (anyagmozgatógépek) mozgások szétválasztásának hiánya 
súlyos baleseti forrás lehet.
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A nagykereskedelmi vállalkozások munkavédelmi tevé-
kenységének ellenőrzése – hívhat-e rendőrt a munkavé-
delmi ellenőr
A munkavédelmi hatóság folyamatosan ellenőrzi a vállalkozásokat, betartják-e 
a munkabiztonsági előírásokat. A kkv-kra vonatkozó előírások szerint a hatósági 
ellenőrzés során a kkv-kal szemben az első alkalommal előforduló jogsértéskor a 
munkavédelem területén is bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak.

Fontos azonban, hogy az ellenőrző hatóság nem tekinthet el bírság kiszabásától 
egyebek mellett akkor, ha a jogsértés emberi életet, testi épséget, vagy egészséget 
sért vagy veszélyeztet. Hasonlóképpen nem mellőzhető a bírság, ha környezetká-
rosodás következett be, továbbá a tizennyolcadik életévüket be nem töltött sze-
mélyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezést sértettek meg. Ezek a feltételek 
érintik a munkavédelem, munkabiztonság területét is, különösen az emberi élet, 
testi épség, vagy az egészség veszélyeztetése, így a nagykereskedelmi kkv-k nem 
mentesülnek automatikusan a bírságtól az első esetben elkövetett szabálytalansá-
gok esetében.

Lényeges változás, hogy 2018. január 1-től az Általános Közigazgatási Rendtartás 
(ÁKR) bevezetésével megváltoztak az egyes, munkavédelmet is érintő szabályok, 
például; a munkavédelmi indíttatású eljárási bírságok kiszabásának szabályai. 
(2018. január 1-től a munkavédelmi hatóság által közigazgatási határozatban köte-
lezett, határidőre teljesítendő intézkedések elmulasztása esetén már nem a mun-
kavédelmi hatóság jár el, hanem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.)

A legfontosabb munkavédelmi ellenőrzési tapasztalatok

2017-ben a munkavédelmi hatóság összesen 15 ezer munkáltatót ellenőrzött. Saj-
nálatos módon több mint háromnegyedüknél munkavédelmi szabálytalanságot 
követtek el, ami nagyon magas arány. Az ellenőrzött vállalkozásoknál a munkavál-
lalók száma 269 ezer fő volt, közülük kétharmaduk végezte munkáját olyan mun-
kakörben, ahol a munkavédelmi hatóságnak el kellett járnia szabálytalanság miatt. 
A szabálytalanul foglalkoztatott munkavállalók 29%-a pedig súlyos jogsértésben 
volt érintett. 

Súlyos probléma, hogy a munkavédelmi ellenőrzésekben az előző időszakokhoz 
képest lényeges változás nem volt, ami tartósan kedvezőtlen irányzatot jelent.

A munkavédelmi ellenőrzések során a hatóság közel 20 ezer döntést hozott. 
A döntések közel fele olyan feltárt szabálytalanságra irányul, amikor a hatóságnak 
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azonnali intézkedésről kellett döntenie. A többi hatósági határozat valamilyen hiá-
nyosság megszüntetésére szólította fel az ellenőrzött vállalkozást, vagy annak 
munkavállalóját.

A munkavédelmi hatóságnak 2017-ben több mint 650 esetben kellett valamilyen 
bírságot kiszabnia, ezek összege túllépte a 170 millió forintot. 

A nagykereskedelmi kkv-k számára a legfontosabb tapasztalata a hatósági ellenőr-
zéseknek, hogy a leggyakoribb hiányosságok közé tartozik a munkavédelmi isme-
retek hiányos tudása a munkavállalók körében. Ez azért alapvető kérdés, mivel 
egyrészt a munkavédelemben döntő a munkavállalók megfelelő felkészültsége, 
amiben a szaktudás párosul a munkabiztonsági ismeretekkel. Megfelelő munka-
védelmi tudás nélkül szinte lehetetlen a munkavállalók egészségének védelme a 
munkahelyeken, hatalmas a munkabiztonsági kockázat, gyakoribbak a munkabal-
esetek. A munkavédelmi képzés a munkaadó vállalkozás feladata, felelőssége.

A gyakori munkavédelmi hibák közé tartozik az elsősegélynyújtás szabályainak 
megszegése, ami a munkabaleset bekövetkezte utáni tennivalókat lehetetlenítheti 
el, súlyosan veszélyeztetve a bajba jutott munkavállaló egészségét.

A munkaeszközök állapotával kapcsolatos hiányosságok jelentős súlya azért is 
elgondolkodtató, mivel így nem csak a munkavállaló egészsége veszélyeztetett, 
hanem számos esetben a munkavégzés szakmai színvonala is, mindez pedig 
súlyosan ütközik egy vállalkozás üzleti érdekeivel.

Az egyéni védőeszközök használatával, az alkalmassági vizsgálatok rendjével, a 
figyelmeztető jelzésekkel, valamint a biztonsági, egészségvédelmi jelekkel kap-
csolatos hiányosságok nagy aránya azt jelzi, hogy a vállalkozások közvetlenül a 
munkavállalók személyes biztonságát veszélyeztetik. Mindez a nagykereskedelmi 
kkv-k számára azért is fontos, mivel a munkavállalóik fizikai munkavégzésének 
súlya jelentősebb, így fokozottan veszélyeztetettek.

A munkavédelem helyzetének értékelésében döntő kérdéskör a munkabalese-
tek számának alakulása. Sajnálatos módon a munkavédelmi hatóság beszámolói 
alapján ezek száma az elmúlt öt évben – 2013-2017. között – folyamatosan emel-
kedett, 17 ezerről 23 ezerre nőtt. 2017-ben a súlyos kimenetelű munkabalesetek 
száma 165 (ezen belül a halálos kimenetelűek száma 79) volt.

A munkavédelmi hatóság ellenőrzési feladatai

A nyomós gazdasági érvek közepette is sokrétű szabályozási környezet övezi a mun-
kavédelmet, munkabiztonságot, meghatározva a legszükségesebb követelményeket, 
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az alkalmazottak egészségének megóvása érdekében. A munkavédelmi hatóság 
ellenőrzése a munkáltatók mellett ugyanakkor kiterjed a munkavállalókra is, hiszen 
számukra is előír kötelezettségeket a munkavédelmi jogrend. A hatóság figyelemmel 
kíséri továbbá a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok tevékenységét is.

A munkavédelmi ellenőrök egy nagykereskedelmi kkv esetében megvizsgálhatják 
a nagykereskedelmi raktárakban a munkakörülményeket, az egyes munkahelyek 
létesítésének feltételeit, a munkaeszközök üzemeltetését, az alkalmazott techno-
lógiákat, valamint az egyéni védőeszközöket és azok használatát. Tevékenységük 
része a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések, valamint minden egész-
séget veszélyeztető munkakörülmény kivizsgálása is.

A nagykereskedelmi kkv-k számára jelentős adminisztratív teher az előírt bejelen-
tések kezelése, a nyilvántartások vezetése, amit a hatóság ugyancsak ellenőriz. 
Az ellenőrzések kiterjednek a megelőző intézkedésekre is, melyeket az előírások 
szerint kell elvégezni és dokumentálni, tehát a hatóság teljes körben vizsgálja egy 
nagykereskedelmi kkv munkavédelmi tevékenységének adminisztrációját.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzései során feltárt hiányosságok meg-
szüntetése érdekében intézkedni.

A munkavédelmi hatóság tevékenységét ellenőrzési irányelvek, előre meghatá-
rozott célok, feladatok alapján végzi, amelyeket a foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter hagy jóvá. A munkavédelmi hatóságok felügyeleti szerve a munkavé-
delmi ágazati feladatkörében megbízott miniszter.

A munkavédelmi hatóság feladatkörének fontos része, hogy tájékoztatókkal és 
tanácsadással segítse a vállalkozások munkabiztonsági tevékenységét, ami szá-
mos kérdésben jelenthet támpontot a nagykereskedelmi kkv-k részére is.

A munkavédelmi hatóság eljárása

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés határideje általában 30 nap. Egyes munka-
balesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos ügyekben 45 nap áll a 
hatóság rendelkezésére, ugyanígy a munkavégzésre irányuló jogviszony szerve-
zett munkavégzésnek minősítése kérdésében. A munkavédelmi hatóság hivatalból 
indított eljárásának ügyintézési határideje 60 nap.

A munkavédelmi hatóság a határozatának azonnali végrehajtását is elrendelheti. 
A hatóság elsőfokú döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.
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A szervezett munkavégzés fogalma a nagykereskedelmi kkv-k számára is kiemelt 
fontosságú. Szervezett munkavégzés az, amikor a munkavállaló munkaviszony-
ban, tehát a munka törvénykönyvében foglaltak alapján dolgozik egy vállalkozás-
nál. Ide tartoznak a szövetkezetek is (áfészek), ahol a szövetkezeti tagság munka-
viszony jellegű foglalkoztatást jelent.

Sajnálatos módon előfordul, hogy a munkáltató – megkerülve az előírásokat – a 
szervezett munkavégzés helyett más munkavégzésre irányuló jogviszonyt alkal-
maz, például vállalkozóként dolgoztat színlelt szerződés keretében. A munkavé-
delem oldaláról ez azért kirívó szabálytalanság, mivel így a munkáltató lerázza az 
alkalmazotti munkaviszonnyal járó kötelezettségeket, egyebek mellett a munkabiz-
tonsági előírások megtartásának felelősségét is. Ebben az esetben azonban fel-
léphet a munkavédelmi hatóság és jogosult a munkavégzésre irányuló jogviszony 
valós tartalmának megfelelő minősítésre.

A munkavédelmi hatóság számos jogosítvánnyal rendelkezik, melyek meghatároz-
zák az ellenőrök tevékenységének részleteit. A munkavédelmi hatósági ellenőrök 
jogosultak a következők szerint eljárni:

• valamennyi munkahelyen – külön engedély nélkül – ellenőrzést tarthatnak,
• a munkabaleseteket – kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat – kivizs-

gálhatják,
• kötelezhetnek a biztonságos munkavégzés követelményeinek betartására, a 

hiányosságok meghatározott határidőn belüli megszüntetésére,
• a munkabiztonsági előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavál-

lalót a kifogásolt munkavégzéstől eltilthatják, elrendelhetik a veszélyes tevé-
kenység, valamint üzem működésének, továbbá az egészséget veszélyeztető 
munkaeszköz, egyéni védőeszköz használatának felfüggesztését, de felfüg-
gesztő döntéseket hozhatnak a meghatározott okirat hiányában is,

• balesetet munkabalesetnek minősíthetnek, ha a munkáltató a balesetet nem 
tekinti munkabalesetnek,

• elrendelhetik a munkabaleset bejelentését, vagy kivizsgálását, ha ezeket elmu-
lasztották, vagy nem megfelelően végezték,

• kötelezhetik a munkáltatót adatszolgáltatásra,
• munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelhetik,
• a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez felvilágosítást kérhet-

nek, személyi azonossága igazolására felhívhatnak.
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Sajnos, esetenként a munkavédelmi ellenőröknek szigorúbb eszközöket is igénybe 
kell venniük: az ellenőrzés akadályozása esetén a rendőrség közreműködését is 
kérhetik.

A munkavédelmi hatóság helyszíni ellenőrzéséről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A nagykereskedelmi kkv érdeke, hogy vita esetén a jegyzőkönyvben a saját állás-
foglalásának rögzítését is kérje.

A munkavédelmi hatóság tevékenysége során köteles a bejelentett súlyos mun-
kabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, továbbá egyes egészséget 
súlyosan veszélyeztető eseteket kivizsgálni.

Munkavédelmi bírság

A munkabiztonságot ellenőrző hatóság munkavédelmi bírságot szabhat ki az elő-
írásokat megszegő vállalkozásokkal szemben. A nagykereskedelmi kkv-knak ezért 
is megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk a munkavédelmi, munkabiztonsági 
követelményekre.

A munkavédelmi bírság összege 50 ezer forinttól 10 millió forintig terjedhet. A nagy-
kereskedelmi kkv-knak ügyelniük kell arra a bírságszabályra is, hogy a munkavé-
delmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki. Ez azt jelenti a 
gyakorlatban, hogy ha ugyanazt a vétséget több telephelyén is elköveti a munkál-
tató, akkor többszörös bírságkiszabásra számíthat.

A munkavédelmi hatóság a bírság kiszabásakor több szempontot vesz figyelembe, 
közülük a legfontosabbak a következők:

• a veszélyeztetés mértéke, időtartama, ismétlődő jellege, várható következményei,
• a veszélyeztetettek, továbbá a foglalkoztatott munkavállalók száma,
• a megsértett jogszabályi előírások száma,
• a sérülés és az egészségkárosodás mértéke,
• a ellenőrzött nagykereskedelmi kkv éves nettó árbevétele.

Közigazgatási bírság

A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújthat természetes személyt 
is, aminek összege ötszázezer forintig terjedhet. A közigazgatási bírság ráadá-
sul egy eljárásban, ismételt megszegés, vagy más kötelezettségszegés esetén 
ismételten is kiszabható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a hatósági mun-
kavédelmi ellenőrzés során bebizonyosodik a munkavállaló vétkessége a munka-
biztonsági előírások megszegésében, bírsággal sújtható. Ez a nagykereskedelmi 
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kkv-k munkavállalói számára azért is gondot okoz, mivel nem rendelkezik mindenki 
információval erről a hatósági eljárási lehetőségről.

A munkavállalók számára ez nem csak abban az esetben jelent fenyegetettséget, 
ha a munkavédelmi, munkabiztonsági szabályokat megszegik, hanem akkor is, ha 
a szabályok végrehajtásának mellőzését eltűrik. Tehát a munkavállalónak köteles-
sége bejelentenie, ha munkavédelmi szabálytalanságot észlel.

A munkavállalók számára az is személyes kötelezettség, hogy a munkabalesetek-
hez kapcsolódó nyilvántartási, kivizsgálási, jegyzőkönyv készítési és bejelentési 
kötelezettségeit megfelelő időben teljesítse. Valótlan adatot nem közölhet, a mun-
kabaleset valódi okát nem titkolhatja el a munkavállaló. Ez az előírás egyébként 
egy fontos gyakorlati problémára világít rá, mivel egyes esetekben vita alakulhat ki 
a munkabalesetek kivizsgálásában és az adatok, valamint az okok rögzítésében. 
Vita esetén mindkét fél állásfoglalását rögzíteni kell a különféle dokumentumokban, 
a hatósági eljárás pedig tisztázhatja a valós helyzetet (legfőképpen azért, mert a 
meghatározott esetekben jelentést kell küldeni, vagy bejelentést kell tenni).

A munkavédelmi előírásokat megszegő vállalkozások nyilvántartása

A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályokat megszegő munkáltatókról 
hatósági nyilvántartást vezet. A hatósági nyilvántartás azoknak a munkáltatóknak 
az adatait tartalmazza, amelyeknél a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró 
hatóság végleges határozata, közigazgatási per esetén pedig a jogerős bírósági 
határozat jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot szabtak ki.

A nyilvántartás tartalmazza a munkáltató azonosító adatait, a jogsértést megál-
lapító határozat legfontosabb pontjait, valamint a munkavédelmi bírság tényét és 
mértékét. A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat két év 
elteltével törli.

Munkabiztonsági szakértő igénybevétele

Meghatározott szakterületen munkabiztonsági szakértő igénybevétele kötelező. 
Szakértő kizárólag a munkavédelmi hatóság, vagy egyes külön meghatározott 
szakterületeken a tervező- és szakértő mérnök, valamint területi mérnöki kamara 
engedélyével rendelkező személy lehet (az igazságügyi szakértő kivételével). 
A szakértőnek rendelkeznie kell meghatározott szakmai képesítéssel.

A munkavédelmi hatóság, valamint a kamarák a munkavédelmi szakértőkről nyil-
vántartást vezetnek.
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Egyes, a nagykereskedelmi kkv-k számára fontos értelmező rendelkezések

A munkavédelmi hatóság eljárása során gyakori, hogy jogértelmezési kérdések-
ben vita alakul ki az ellenőrök és a vállalkozás között. A nagykereskedelmi kkv-k 
számára ezért kiemelt kérdés a munkabiztonsággal kapcsolatos fogalmak pontos 
értelmezése. A legfontosabbak a következők, annak figyelembevételével, hogy az 
egyéni védőeszközök esetében többféle megfelelőségi nyilatkozatnak, tanúsítás-
nak és típustanúsítványnak kell rendelkezésre állnia:

• az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata: a gyártó írásbeli nyi-
latkozata, hogy a védőeszköz a mintának, valamint az egyéni védőeszközök 
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály 
előírásainak megfelel,

• az egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa: bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezet igazolása arról, hogy a védőeszköz a mintán elvégzett EK típusvizs-
gálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelő-
ségének tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak,

• az egyéni védőeszköz EU-megfelelőségi nyilatkozata: a gyártó írásbeli nyilat-
kozata, hogy az egyéni védőeszköz a mintának, valamint az egyéni védőeszkö-
zökről szóló 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
előírásainak megfelel,

• az egyéni védőeszköz EU típustanúsítvány: bejelentett megfelelőségértékelő 
szervezet dokumentuma annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán 
elvégzett EU típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközökről és a 
2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak,

• kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés, vagy az egészségkárosodás valószí-
nűségének és súlyosságának együttes hatása,

• munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés 
során, vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a mun-
kavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül,

• munkavégzéssel összefüggő baleset: a munkavállalót a foglalkozás körében 
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, 
tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgál-
tatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri,

• nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek 
(munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a 
munkahelyére, valamint a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben 
éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját, vagy bérelt járművével történt,
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• munkaképtelen: az a munkavállaló, aki a balesettel, vagy egészségkároso-
dással összefüggő és gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud 
végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül-e,

• munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során 
az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, tech-
nológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemel-
tetését elrendeli,

• szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban végzett munka, valamint a köz-
érdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti közérdekű önkéntes 
tevékenység és a munkáltató szervezésében végzett (kezdeményezett, irányí-
tott, vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
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Rázós kérdés: a munkabalesetek bejelentése, 
kivizsgálása és nyilvántartása a nagykereskedelemben
A munkavédelem fő célja a munkabalesetek megelőzése, de ha bekövetkezik, 
akkor ésszerű érdeke a munkavállalónak és a munkaadó nagykereskedelmi vál-
lalkozásnak egyaránt az okok feltárása. A tapasztalatok szerint azonban a vét-
kes fél – aki lehet a munkaadó, vagy munkavállaló egyaránt – nem minden eset-
ben kész együttműködni egy alapos vizsgálatban, hiszen az számára hátrányos 
anyagi, vagy éppen munkajogi következményekkel egyaránt járhat. Előfordulhat 
az is, hogy mindkét fél megpróbálja eltitkolni a munkabalesetet, függetlenül attól, 
ki volt az okozója. 

A munkavédelemben az egyik legszigorúbb jogszabályi kötelezettség a munkabal-
esetek kivizsgálása. A három munkanapon túli munkaképtelenséget okozó mun-
kabaleset bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartásba vétele kötelező. A nagy-
kereskedelmi kkv-knak azonban oda kell figyelniük arra is, hogy a foglalkozási 
megbetegedés és meghatározott feltételek esetében a munkavégzéssel össze-
függő egészségkárosodás okait is fel kell tárni.

A munkaképtelenséget okozó munkabalesetet azonnal ki kell vizsgálni. Az első kér-
dés az okok részletes feltárása előtt, hogy a baleset a munkavégzés során, vagy 
azzal összefüggésben történt-e. Döntő fontosságú feltétel a vizsgálat során, hogy ha 
a munkahelyen, a nagykereskedelmi létesítményben is történt ugyan a munkabal-
eset, de nem kötődik a munkavégzéshez, akkor az nem minősíthető munkabaleset-
nek. Ilyen például a munkaközi szünetben, étkezőhelyen elszenvedett sérülés (ami-
kor semmilyen módon nem kötődik a munkavégzéshez és annak körülményeihez).

A nagykereskedelmi kkv-knak is ügyelniük kell arra, hogy előírás a munkabaleseti 
jegyzőkönyv felvétele. Mind a munkaadónak, mind a munkavállalónak egyébként 
elemi érdeke a munkabalesettel kapcsolatos véleményének, a hozzá kapcsolódó 
információknak a pontos rögzítése. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a követel-
ményt sem, hogy a kivizsgálás elindításáról a foglalkozás-egészségügyi alapszol-
gáltatás orvosát tájékoztatni kell. A munkabalesetek körültekintő kivizsgálásához 
általában a egészségügyi szakismeretek is szükségesek. Az orvosi közreműködés 
szükségességéről végül a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás orvosa dönt.

A súlyos munkabaleset esetén sem a vállalkozásnak, sem a foglalkozás-egészség-
ügyi alapszolgáltatás orvosának nincs mérlegelési lehetősége, az egészségügyi 
szakember bevonása a munkabaleset okainak feltárásában kötelező.
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A munkabiztonsági ellenőrzések egyik tapasztalata ugyanakkor, hogy számos 
esetben a munkáltató elmulasztja a súlyos munkabalesetet azonnal bejelenteni a 
munkavédelmi hatóságnak, ami pedig kötelező.

A munkáltatók és a munkavállalók egyaránt hajlamosak arra, hogy a munkakép-
telenséget nem okozó munkabaleset körülményeinek kivizsgálásában felületesen 
járjanak el, pedig ezeket is teljeskörűen ki kell vizsgálni. Ez azért nem elhanya-
golható kérdés, mivel az adott esetben a munkabaleset nem okozott munkakép-
telenséget, de felhívhatja a figyelmet egy kockázatos munkakörülményre is, tehát 
munkabiztonsági kockázata lehet nagy. 

Az egészségkárosodást nem okozó munkabaleseteket azért is ki kell vizsgálni, 
mert adott esetben az is szerepet játszik, hogy a munkavállaló a munkatapasztala-
tai segítségével milyen gyorsan méri fel a veszélyhelyzetet és a kockázatok csök-
kentésére milyen lépéseket képes megtenni. A munkabiztonsági kockázat függ a 
munkavállaló szakmai és munkavédelmi felkészültségétől is, ami – egy kötelező 
szint felett is – különböző lehet. A munkabaleset okainak feltárásában ezt is mér-
legelni kell.

A munkabalesetek kivizsgálásában a tárgyi, munkaszervezési és személyi okok 
feltárása a szerves része egy vállalkozás megelőző tevékenységének is, a tapasz-
talatok összegzése révén.

A munkavállalónak kötelessége, de személyes érdeke is a munkabaleset hala-
déktalan bejelentése, mert előfordulhat, hogy az egészségkárosodás csak később 
derül ki. A napi gyakorlatban ugyanis előfordulhat az is, hogy a dolgozó munkabal-
esetet okoz, de tartva a számára hátrányos következményektől, a jelentési kötele-
zettségének nem tesz eleget (ami persze csak kisebb súlyosságú munkabaleset-
nél lehetséges), de ezzel jogszabályt sért. Joghátrány is éri, mivel ha később mégis 
kiderül a munkabaleset, akkor a sérült munkavállalót terheli annak bizonyítása, 
hogy a baleset a munkavégzés során, vagy azzal összefüggésben történt-e.

Nincs ugyanakkor minden munkavállaló azzal tisztában, hogy a balesetet észlelő 
személynek is kötelező haladéktalanul bejelenteni azt a munkaadójának. Ez azért 
érdeke a munkabalesetet észlelő munkavállalónak, mert a kivizsgálás segítheti a 
munkabiztonsági kockázatok mérséklését.

A munkavállaló a munkavégzésével összefüggő foglalkozási megbetegedés gya-
núját is bejelentheti a munkavédelmi hatóságnál, aki a bejelentésre jogosult orvos-
hoz, vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányíthatja őt.
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A munkaadók körében is előfordul a munkabaleset nem megfelelő súlyú kezelése. 
Ennek hátterében nyilván a vállalkozás hibája húzódik meg. Ez azonban kocká-
zatos eljárás, mivel ha a későbbiekben mégis kiderül a vállalkozás vétkessége, 
akkor sokkal súlyosabb következményekkel, hatósági elmarasztalással számolhat. 
A munkavállalónak ugyanis lehetősége van a munkavédelmi hatósághoz fordulnia, 
aki a bejelentés alapján hivatalból lefolytatja a szükséges vizsgálatot. Az elévülési 
időszak egyébként három év. 

A munkaadónak azért is fontos minden munkabaleset kivizsgálása, mert ezzel 
tudja számára is előnyös módon javítani a munkakörülményeket és a vállalkozás 
irányítását, ha például a munkavállalók fegyelmezetlensége okozott sérülést.

Az előbbiekkel is összefüggésben lényeges előírás, hogy a munkáltatónak lehe-
tővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabalesetek kivizsgá-
lásában, ott, ahol megválasztása kötelez (ahol a munkavállalók létszáma legalább 
20 fő, tehát a nagykereskedelmi kkv-k egy része is érintett ebben).



24

A munkavédelem alapjai a nagykereskedelmi kis- és 
középvállalkozások számára
A kkv-k a munkavédelemmel összefüggő szabályozási kérdések tanulmányozása-
kor általában azt keresik, hogy a vállalkozás méretétől, az alkalmazottak számától 
függően milyen kivételekkel élhetnek. A munkavédelem, munkabiztonság azon-
ban sajátosságainál fogva olyan terület, ahol az egészségkárosodás megelőzését 
célzó követelmény nem lehet létszámfüggő. Kevés kivétel ugyanakkor létezik, ami-
kor létszámtól is függ egy-egy előírása hatóköre.

A nagykereskedelmi kisvállalkozásokra jellemző technológia, eszközhasználat 
egyébként már enged annyi eltérést, hogy az egyszerűbb munkakörülmények, a 
kevesebb munkaeszköz mellett kisebb súlyú, kevésbé szerteágazó egyes kérdé-
sekben a munkavédelmi követelményrendszer.

A munkavédelem, munkabiztonság hazai jogrendje a nemzetközi szinten kialakított 
követelményekre épül. Az Európai Unió és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) határozza meg azokat a legfontosabb előírásokat, melyek alkalmazása, vala-
mint átvétele kötelező a hazai vállalkozások számára is. A nagykereskedelmi kkv-k 
számára is kötelező az egységes, a magyar jogrendbe átültetett, vagy közvetlenül 
is hatályos nemzetközi követelményrendszer alkalmazása. 

Nemzeti munkavédelmi politika

A munkavédelem követelményrendszere a műszaki fejlődéssel együtt folyamato-
san módosul, a munkakörülmények változásán keresztül. Egy-egy új munkaesz-
köz, munkamódszer megjelenése érinti a dolgozók biztonságának, egészségé-
nek védelmét is. A továbblépést segíti a munkavédelem nemzeti politikája, amit a 
magyar kormány dolgozott ki a jelenlegi, a 2016-2022. közötti időszakra. Ez a mun-
kavédelem hosszabb távú feladatait határozza meg, figyelemmel a nemzetközi és 
a hazai követelményekre, elvárásokra.

A nagykereskedelem folyamatos technológiai, technikai fejlődése nyomán a kkv-
knak is figyelemmel kell kísérniük, hogy a munkavédelemben milyen soron követ-
kező változásokra kell felkészülniük. A nagykereskedelmi kkv-k talpon maradá-
sának egyik feltétele, hogy hosszabb távon nem maradhatnak el a korszerűbb 
eszközök alkalmazásában, különben versenyképességük romlik. Ehhez a követel-
ményhez kapcsolódva a munkavédelemre is megfelelő figyelmet kell fordítaniuk, 
azzal együtt, hogy az egyéni munkavédelmi eszközöket is folyamatosan fejlesztik
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A nagykereskedelemben, mivel a műszaki háttér, a technológiák, ezeken keresztül 
a munkakörülmények folyamatosan változnak, a dolgozók feladatköre is ezekkel 
együtt módosul. A dolgozók munkavégzéséhez kapcsolódó kérdés, hogy a nagy-
kereskedelmi kkv-k körében is megfelelő, folyamatos továbbképzés szükséges a 
munkavédelmi, munkabiztonsági kérdésekben.

A munkavédelem nemzetközi rendszere egyértelműen rögzíti azt, hogy a munka-
védelem fő célja a megelőzés, elsősorban a munkavállalók egészségét és bizton-
ságát veszélyeztető munkahelyi kockázatok csökkentésével. Ez azért is alapvető 
érdeke a nagykereskedelmi kkv-knak, mivel a munkabaleset miatt kieső dolgozók 
pótlása váratlan ráfordításokat is igényel, amire sokszor nincs pénzügyi fedezet, 
vagy éppen a munkavállalók körében belső átcsoportosítási lehetőség. A meg-
előzés költségeinek kiszámíthatósága, tervezhetősége még a legkisebb méretű 
nagykereskedések számára is biztonságosabb működési környezetet jelent, mint a 
munkavédelem elhanyagolása. Ezért a nagykereskedelmi kkv-k számára is a tevé-
kenységi körükhöz, eszközhasználatukhoz és termékkínálatukhoz igazodó munka-
védelmi – a megelőzést szolgáló – eszközök meghatározása és azok alkalmazása 
a legfontosabb célkitűzés üzletvitelük munkabiztonsághoz kapcsolódó kérdéseiben.

A nagykereskedelmi kkv-k számára a munkavédelem fejlesztése nem csak mun-
kabiztonsági kérdés, hanem hozzájárulhat a versenyképességük javításához is. 
A kkv-k számára is fontos a lehetőségeikhez mérve korszerű munkakörnyezet, ami a 
munkavédelem oldaláról ugyan ráfordításokat igényel, de ez a dolgozók biztonsága 
révén megtérül. A megfelelő szintű munkavédelem még a nagykereskedések árukí-
nálatának minőségére is hatást gyakorolhat, mivel a rendezetlen munkakörülmények 
hozzájárulhatnak a termékek, vagy éppen azok csomagolásának sérüléséhez is. 
Például a túlzsúfolt nagykereskedelmi raktárakban minden tekintetben nehezebb a 
munkavégzés, ami pedig gyakran előforduló probléma a kkv-k körében.

Kiemelt munkavédelmi feladatok

A nagykereskedelmi kkv-knak munkavédelmi tevékenységük szervezésében a 
következő kiemelt célokra és feladatokra kell hangsúlyosan figyelmet fordítaniuk:

• meg kell határozniuk a tevékenységükhöz kötődő sajátos munkavédelmi célo-
kat, feladatköröket is,

• jogkövető magatartásra kell törekedniük a munkaadóknak és a munkavállalók-
nak egyaránt,
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• kulcskérdés a dolgozók folyamatos továbbképzése, aminek a vállalkozás fej-
lesztésével kell összefonódnia a kkv-k körében is, a szakmai oktatásnak pedig 
ki kell térnie a munkabiztonsággal összefüggő tudásanyagra is,

• a megelőzés szerves része a munkavállalók egészségi állapotának figyelem-
mel kísérése is, ami ugyan költséget is jelent a kkv-k számára, de ezt az előre 
kiszámítható, tervezhető többletet célszerű vállalni, a tudatos és végül megté-
rülő megelőzés érdekében.

A nagykereskedelmi kkv-kat is érinti, hogy tevékenységük technikája, technológi-
ája folyamatosan változik, bár egy számottevő részük elmarad a szükséges fej-
lesztésekkel, így versenyképességük romlik. Ezért halmozott hátrányt is jelenthet 
számukra, hogy a nagykereskedelmi tevékenységben az élőmunka igényesség 
súlya csak lassabban mérséklődik, mivel mind a technológiai fejlesztés, mind a 
munkaerő megtartása egyre költségigényesebb. A legkisebb, jellemzően mikro- és 
kisméretű nagykereskedelmi vállalkozások adottságaik miatt ráadásul nehezeb-
ben, vagy csak rendkívül szűk területen képesek fejlesztésekre. 

Mindez azt jelenti, hogy a nagykereskedelemben a kkv-k körében a foglalkozta-
tás jelenlegi szintje lényegesen nem fog módosulni középtávon, ugyanakkor belső 
átrendeződések várhatók az egyes vállalkozáscsoportok között. A kereskedelem 
fejlődése nyomán az egyes áruterületek, vagy értékesítési csatornák eltérő ütem-
ben fejlődnek, ami kihat a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre is. A munka-
biztonsági kockázatokkal mindezzel együtt továbbra is számolni kell, összességé-
ben a jelenlegiekhez hasonló módon és szinten a nagykereskedelmi kkv-k körében.

A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knak a munkabiztonsági kocká-
zatok felmérése során kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a technológiaváltásokra. 
Folyamatosan mérlegelniük kell, hogy az új munkaeszközök beállítása során 
milyen viszonylatban csökkenhet, vagy éppen növekedhet a dolgozók egészség-
károsodásának veszélye. A munkabiztonsági kockázatelemzésre kiemelt figyelmet 
kell fordítani. Így például egy molnárkocsi beszerzése könnyít az azt használó fizi-
kai dolgozók terhelésén, de ennek az eszköznek is megvannak a saját munkabiz-
tonsági kockázatai is. Az új árumozgató eszközök beállításához munkavédelmi 
kockázatok mindig kapcsolódnak.

A nagykereskedelemben a szakterület sajátossága, hogy az élőmunka beállítá-
sát is igénylő nagytömegű árumozgatás miatt a baleseti kockázatok összességé-
ben eleve magasak. A kkv-knak a méretsajátosságaik miatt is alacsonyabb szintű 
technológiájuk mellett azzal kell számolniuk, hogy a munkabiztonsági kockázatok 
körükben jellemzően nagyobbak. Ezt gyakorlati tapasztalatok is jelzik, mivel náluk 
jelentősebb a munkabalesetek száma is. 
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A nagykereskedelmi kkv-k körében a munkabalesetek leggyakoribb okai a követ-
kezők lehetnek:

• az egyéni védőeszközök hiánya, vagy használatának mellőzése,
• a munkavédelmi ismeretek hiánya,
• a rendezetlen munkakörnyezet,
• túlzott fizikai megterhelés, jelentősebb tömegű árumozgatás, vagy túlmunka miatt,
• fokozott pszichés megterhelés, emiatt figyelmetlenség.

A nagykereskedelmi kkv-kat különösen érzékenyen érintő munkaerőhiány, a maga-
sabb bérterhek miatt több a túlóra a korábbiaknál, gyakoribb a tervezettől eltérő 
beosztás, vagy nehezebb például a pihenőidők, vagy a szabadságolás ütemezése. 
Előfordul különösen a nagyobb forgalmú szezonális időszakokban, hogy az előírt 
pihenőidőt, vagy szabadságot nem kapják meg a dolgozók. Ez is munkabiztonsági 
kockázat.

A nagykereskedelmi kkv-knak is figyelmet kell fordítaniuk irányítási rendjük kialakí-
tásában a munkavédelmi kockázatcsökkentő lehetőségekre is. A jogszabályokban 
foglalt előírások alkalmazásakor pedig minden szükséges esetben mérlegelni kell 
a nagykereskedelem munkabiztonsági sajátosságait is, tehát a jogszabályi követel-
ményeknek ezekhez is igazodva kell megfelelniük a kkv-knak.

A nagykereskedelmi kkv-knak technológiaváltáskor, fejlesztéskor, vagy eszközbe-
szerzésnél az újonnan megjelenő, vagy az ezekre visszavezethető munkabizton-
sági kockázatokra is kiemelt figyelmet kell fordítaniuk.

Rendkívüli fontossággal bír a nagykereskedelmi kkv-k körében is a súlyos veszély-
helyzetek kezelése. Ennek érdekében a jelentős számú munkavállalót foglalkoz-
tató nagykereskedelemben különös figyelmet kell fordítani a gépek, felszerelések, 
árutároló eszközök szabályos alkalmazására, használatára, a biztonságos termék-
elhelyezésre, mivel a nagytömegű árumozgatással és tárolással összefüggésben 
súlyos veszélyhelyzetben mindez hozzájárul a kármérsékléshez.

Munkavédelmi képzés, oktatás a nagykereskedelmi kkv-knál

Az előbbiekkel összefüggésben alapvető elvárás a nagykereskedelemi kkv-k köré-
ben is a munkavédelmi továbbképzés, oktatás. A kkv-k helyzete ugyanakkor a 
továbbképzés területén nehezebb, mivel az oktatáshoz legtöbbször külső intéz-
mény közreműködése is szükséges. A munkavédelmi ismeretek szinten tartása és 
bővítése ugyanakkor elemi követelmény, annak ráfordításigényeivel együtt.
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A nagykereskedelmi kkv-knak azért is kiemelt figyelmet kell fordítani a munkavé-
delmi oktatásra, mivel a munkabiztonság a kiélezett munkaerőpiaci helyzetben 
egyre fontosabb tényező a munkavállalók számára. Tény ugyanakkor, hogy az 
elmúlt időszak minimálbér emelései súlyos terhet jelentettek a kkv-k számára, így 
a további munkaerőpiaci ráfordítási lehetőségeik korlátozottak, sőt, egy kisvállal-
kozói kör kizárólag csak a legkiesebb kötelező bérelemeket tudja csak nyújtani, 
további juttatásokat, vagy az előírt minimális munkakörülményeknél többet már 
nem. A munkavédelmi oktatásban, ismeretnyújtásban ez azt jelenti, hogy csak a 
jogszabályban előírt minimumot teljesítik, többre már nem futja.

A nagykereskedelmi kkv-k körében az is gondot okoz a munkavédelmi képzésben, 
hogy körükben az átlagosnál általában alacsonyabb bérek mellett jelentős a mun-
kaerő elvándorlása, pótlásuk pedig rendkívül nehéz. Ezért a munkaerőpiacon az 
elérhető legkülönbözőbb területekről is fogadnak új munkaerőt, akik számára köte-
lező a szükséges munkavédelmi ismeretadás, szükség szerint szervezett okta-
tás. A folyamatosan változó összetételű és képzettségű munkaerő munkavédelmi 
képzése különösen nehéz helyzetet teremt a nagykereskedelmi kkv-k körében. 
Egyszerre kell munkavédelmi képzést nyújtani fiatalabb és idősebb korosztálynak, 
kereskedelmi szakképzettséggel rendelkezőknek és szakképzetleneknek, nyolc 
általános iskolát végzetteknek és érettségizetteknek egyaránt. A kis létszámú kkv-
knál nincs lehetőség a munkavédelmi képzés szerteágazóbb szervezésére.

Az előírtaknak megfelelő munkavédelmi képzés azért is döntő fontosságú terület, 
mivel például munkabaleset bekövetkeztekor a kivizsgálás során az egyik döntő kér-
dés az, hogy részesült-e megfelelő munkabiztonsági képzésben az érintett dolgozó.

A nagykereskedelmi kkv-k helyzetét az is nehezíti, hogy nem kapnak elégséges 
támogatást a munkavédelmi oktatáshoz, továbbképzéshez. Számukra a jogsza-
bályi előírások változásainak nyomon követése, továbbá a jogértelmezést igénylő 
kérdések vizsgálata is nehézségekbe ütközik. Ezért is célszerű lenne szélesebb 
körben erősíteni a munkavédelmi, munkabiztonsági tanácsadást.

A nagykereskedelmi kkv-k körében kiemelt figyelmet kell fordítani a vállalkozások 
belső munkavédelmi nyilvántartási rendjére, valamint az előírt hatósági jelentési 
kötelezettségek pontos teljesítésére. A kkv-k ezekre a nyilvántartásokra nem for-
dítanak minden esetben kellő figyelmet. A munkahelyi balesetek, továbbá a fog-
lalkozási betegségek nyilvántartásba vétele és az előírtaknak megfelelő jelentése 
a hatóságoknak azért is fontos, mivel ezek összegzése fontos, felhasználható 
tapasztalatokat jelent. A nagykereskedelmi kkv-k számára is hasznos, ha az ellen-
őrzéseket végző hatóság minél több információt oszt meg a vállalkozásokkal, 
segítve a megelőzést.
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Kiemelt követelmények a nagykereskedelmi kis- és 
középvállalkozások tevékenységében
A nagykereskedelmi tevékenységet folytató kkv-knak két kiemelt követelményre 
kell építeniük munkavédelmi tevékenységüket. A munkavédelmi előírások teljesí-
tése érdekében az egyik kiindulópont, hogy a munkáltató felelős az egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésé-
ért. Emellett a munkáltató felelős azért is, hogy minden munkavállaló megismer-
hesse a munkavédelemnek a feladatkörére vonatkozó szabályait. A munkavéde-
lem, munkabiztonság követelményrendszerét a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény határozza meg.

A munkavédelmi követelményrendszer része az is, hogy figyelmet kell fordítani 
a munkavédelemmel kapcsolatos kérdésekben az érdekegyeztetésre is, ezen 
belül a munkavédelmi képviselők jogaira és kötelezettségeire is. Itt a nagyke-
reskedelmi kkv-k lehetőségei kisebb létszámuk miatt korlátozottak, de a munka-
adók és munkavállalók párbeszédét az előírásoknak megfelelően biztosítani kell. 
A munkavédelemmel kapcsolatos munkavállalói jogok érvényesítése érdekében 
a munkáltatóknak és a munkavállalóknak együtt kell működniük. A munkavédelmi 
érdekegyeztetés jogszabályban meghatározott kötelező rendjét egyébként a vállal-
kozások egy része hajlamos formalitásnak minősíteni, de a gyakorlati tapasztala-
tok is azt mutatják, célravezető keretek alakíthatók ki.

A nagykereskedelmi kkv-knak figyelmet kell fordítaniuk arra is, hogy munkabizton-
sági, munkaegészségügyi szaktevékenységet csak a külön jogszabályban meg-
határozott munkavédelmi, továbbá munkaegészségügyi (foglalkozás-orvostan, 
üzemorvostan, munkahigiénia, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és 
népegészségtan) szakképesítéssel rendelkező személy végezhet. Ez az előírás 
azért fontos, mivel bizonyos munkavédelmi feladatok, továbbá egészségügyi alkal-
massági vizsgálatok kizárólag az előbbi szakképesítések birtokában végezhetők. 
A foglalkozás-egészségügyi szakorvosoknak ráadásul meghatározott munkabiz-
tonsági feladatokat is kötelező ellátniuk.

A nagykereskedelmi kkv-knak az előbbiekkel összefüggésben ügyelniük kell arra 
is, hogy az egyes munkavédelmi feladatok elvégzését követően összeállított doku-
mentációkban pontosan nyomon követhető legyen, ki teljesítette azt.
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Munkavédelmi követelmények a nagykereskedelmi kkv-k tevékenységének 
szervezésében

A nagykereskedelmi kkv-knak szakmai tevékenységük minden szakaszában figye-
lembe kell venniük a munkavédelmi követelményeket. A nagykereskedelmi rak-
tár tervezése, kivitelezése, és üzemeltetése kizárólag a munkavédelmi előírások 
megtartásával történhet. A nagykereskedelmi létesítmény berendezéseinek, az 
árutároló és mozgató eszközöknek a használatát is a munkabiztonsági követelmé-
nyek megtartásával lehet előre tervezni és elvégezni a meghatározott feladatokat. 
A nagykereskedelmi raktárakban az áru be- és kiszállítás, továbbá a rakodás a 
legnagyobb munkabiztonsági kockázatot jelentik.

Az alkalmazottak egyéni védőeszközeinek meghatározásában alapvető követel-
mény az előírt szintű munkabiztonság. 

A nagykereskedelmi raktárakban munkaeszközt üzembe helyezni, valamint hasz-
nálatba venni csak a munkavédelmi előírások alapján lehetséges. A nagykereske-
delmi kkv-k körében nem mindig fordítanak kellő figyelmet az előírt megfelelőségi 
nyilatkozatokra, a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumokra sem. Az egyéni 
védőeszközök beszerzése esetében is ellenőrizni kell egyebek mellett az EK-meg-
felelőségi nyilatkozat, valamint az EK típustanúsítvány meglétét. 

A nagykereskedelmi kkv-k körében nem jellemző a veszélyes munkaeszközök 
használata, de ha erre mégis sor kerül, akkor kiemelt figyelmet kell fordítani a mun-
kavédelmi üzembe helyezésre, a szükséges előzetes munkavédelmi vizsgálatra, 
továbbá az előírt nyilatkozat, tanúsítvány, hatósági engedély, valamint az üzemel-
tetéshez szükséges utasítások meglétére is.

A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, vagy a munkaeszközt a munkáltatónak soron 
kívül ellenőriznie kell, ha az veszélyeztette a munkavállaló, biztonságát, vagy munka-
baleset történt. Rendkívüli körülmények esetében is ellenőrzésre van szükség.

A nagykereskedelmi technológiát, a munkaeszközöket a kkv-knak úgy kell megvá-
lasztaniuk, hogy azok a dolgozók biztonságát ne veszélyeztessék. A munkafolya-
matokat, az egyes dolgozók munkavégzését munkabiztonsági oldalról is össze kell 
hangolni.

A munkakörülményekhez kapcsolódó követelmények

A munkavédelemben megkülönböztetett terület a megfelelő munkakörülmények 
biztosítása a munkavállalók részére. Számos feladatot kell teljesíteni ennek érde-
kében a munkavédelmi előírások alapján. A nagykereskedelmi kkv-knak ügyelniük 
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kell arra is például, hogy a munkavállaló részére az előírt esetekben biztosítani kell 
megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, továbbá a munkahely és a munka 
jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihe-
nési és melegedési lehetőséget. A kkv-k körében ez a követelménycsomag számos 
esetben már egyszerűen a helyszűke miatt is nehézségeket okoz, miközben ezek 
hiánya is munkabiztonsági veszélyforrás. Az ellenőrzések számos hiányosságot 
tártak fel ezen a területen is.

A nagykereskedelmi létesítményekben a munkabiztonsági követelmények része, 
hogy gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, ennek során pedig például a kelet-
kező hulladék kezeléséről. A csomagolási hulladékok, valamint a sérült termékek 
elhelyezése munkabiztonsági veszélyforrást jelent, különösen a kisebb, zsúfolt rak-
tárakban a helyszűke miatt. Kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a kkv-knak ezért az 
árumozgatás során a csomagolás és a raktározott áruk sértetlenségére, továbbá a 
csomagolási hulladék előírásoknak megfelelő tárolására is.

A rend fogalma általános követelményt sejtet. A munkabiztonság oldaláról ez azt 
jelenti, hogy sem a tárolt áruféleségek, sem pedig a berendezések, munkaeszkö-
zök elhelyezése nem veszélyeztetheti a dolgozók munkabiztonságát. A leggyako-
ribb munkavédelmi hiba a kis alapterületű raktárakban a zsúfoltság, miközben egy 
lebillenő csomag, vagy eldőlő létra is munkabalesetet okozhat. 

A nagykereskedelmi tevékenység jellege miatt a kisebb alapterületű raktárakban is 
jelentősebb mennyiségű csomagolási hulladék keletkezik. Ennek oka, hogy beér-
kező árut sok esetben a gyűjtőcsomagolásból kiszedve kell a tároló állványzatokra 
elhelyezni, vagy az összeválogatáskor kell csomagolást bontani.

Lényeges munkabiztonsági követelmény a nagykereskedelmi raktárakban a biz-
tonságos munkavégzéshez szükséges hely biztosítása is. A beérkező áru lepako-
lása, elhelyezése, az áruválogatás, rakodás, a raktáron belüli mozgatás, továbbá a 
kiszállítás helyigényes feladatok.

A nagykereskedelmi kkv-k körében súlyos 
veszélyforrás lehet az áru zsúfolt elhelyezése 
a polcokon, vagy raklapokon, valamint a szállí-
tóeszközök túlpakolása. A kisebb alapterületű 
raktárakban gyakori a zsúfoltság. Éppen ezért 
is fontos, hogy az árutároló állványzatokat, 
polcrendszereket megfelelően kell rögzíteni, 
különben fokozottan balesetveszélyes lehet 
az elhelyezésük. 
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A kisebb alapterületű raktárakban gyakori probléma, hogy miközben a nyílászá-
róknak, szellőzőknek biztonságos módon nyithatónak, zárhatónak, és rögzíthető-
nek kell lenniük, ezek rendeltetésszerű használatát a zsúfolt áruelhelyezés akadá-
lyozza. Ez veszélyeztetheti a munkavállalókat, valamint az ott tartózkodókat.

A kkv-k nem mindig fordítanak kellő figyel-
met a munkahelyek megvilágítására. Elő-
fordul, hogy a zsúfolt áruelhelyezés rontja 
is a megvilágítást, ami lassítja is a hozzá-
férést az elhelyezett árukhoz. Ez amellett, 
hogy megnehezíti a munkavégzést, mun-
kabiztonsági kockázatot is jelent.

A zaj és a por sem károsíthatják a munkavállalók egészségét. A nagykereskedelmi 
kkv-k raktáraiban is figyelmet kell fordítani a levegőminőségre és klímára, ami 
egyes termékféleségeknél különösen fontos lehet. Egyes áruterületeken gondos-
kodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről is, például az építőanyag, 
vagy kertészeti nagykereskedések szabadtéri egységeiben.

A munkabiztonsági kockázatokat befolyásolja a tárolt áruféleségek, anyagok jel-
lege, tulajdonságaik, továbbá környezeti hatások is.

Közlekedés szabályozása a nagykereskedelmi létesítményekben

A kisebb alapterületű nagykereskedelmi raktárakban elsősorban kézi árumozgató 
eszközök használhatók. A legkisebb raktárakban a kézi rakodás és árumozgatás 
a jellemző. Ezzel együtt ügyelni kell a dolgozók helyváltoztatását biztosító terüle-
tekre, a közlekedést szolgáló útvonalakra. A kisebb területű nagykereskedelmi rak-
tárakban is meg kell vizsgálni a várható közlekedési igénybevételt, gondoskodni a 
megfelelő szélességről és magasságról a közlekedési útvonalakon, vagy egyebek 
mellett olyan követelményről, mint a csúszásmentesség. A közlekedési és az áru-
mozgatási útvonalakat meg kell jelölni.

A kkv-k nagyobb méretű nagykereskedelmi létesítményeiben, ha oda járművek 
is be tudnak hajtani – például parkolóhelyekre –, akkor a gépjárműforgalom és a 
gyalogosok biztonságos haladási lehetőségeit megfelelő módon kell szabályozni.

A kisebb alapterületű raktárakban könnyen előfordul, hogy ugyan a kijáratokat és 
vészkijáratokat, valamint a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani, de nem 
fordítanak erre kellő figyelmet. Egyes esetekben a jelölések is hiányosak, vagy 
elhasználódásuk, kopásuk után újítják meg azokat.
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Árut mozgatni csak a tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a kije-
lölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával megengedett a nagy-
kereskedelmi létesítményekben.

Az előírásoknak megfelelően gondoskodni kell a tűzvédelemről. Mentési tervet is 
kell készíteni a nagykereskedelmi létesítményekben. Veszély esetén a nagykeres-
kedelmi raktárban a munkavállalókat azonnal tájékoztatni kell róla, a munkát be 
kell szüntetni és a munkahelyeket azonnal el kell hagyni, és biztonságos helyre kell 
távozni. Ki kell alakítani a munkahelyi elsősegélynyújtás feltételeit is.

A munkavállaló foglalkoztatása az egészségét, testi épségét károsan nem befolyá-
solhatja. Egyes munkakörökben a munkavállaló alkalmasságáról orvosi vizsgálat 
alapján kell dönteni. A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek 
ellátására egészségileg is alkalmas. A sérülékeny csoportba tartozó munkavállaló-
kat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell az őket érintő egészségkáro-
sító kockázatoktól.

A munka egészséget nem veszélyeztető végzéséhez az is hozzátartozik, hogy 
megfelelő szakképzettségű és elégséges számú munkavállalót kell biztosítani. 
A nagykereskedelmi kkv-knál előfordul, hogy hiányzik a megfelelő számú dolgozó. 
A szükséges létszám meghatározása a nagykereskedelmi kkv feladata. A kedve-
zőtlen munkaerőpiaci helyzetben gyakori a leépítés, létszámcsökkentés, átcsopor-
tosítás, ami veszélyeztetheti ennek a követelménynek a teljesítését. A hatósági 
ellenőrzés során egyrészt gyakorlati tapasztalat, másrészt a szabadság, pihenőidő 
kiadása, vagy például a túlóráztatás is utalhat a szükségesnél kisebb létszámra. 
Összevethető a korábbi időszakok forgalma is a létszámmal, ugyanakkor egy tech-
nológia-, vagy tevékenységváltás, vagy éppen szűkítés elfogadható indokokat is 
jelenthetnek.

A munkavállalókat megfelelő szakmai utasításokkal kell ellátni, ami szorosan össze-
függ a munkabiztonsággal. A szakszerűtlen munkavégzés is munkabiztonsági koc-
kázatokat rejt magában, a megfelelő irányítás hiánya pedig a munkáltatók hibája. 
A nagykereskedelmi tevékenységben különösen fontos az emberi tényező figyelem-
bevétele a munkakörnyezet kialakításánál és a munkafolyamatok szervezésében.

A nagykereskedelmi létesítményekben többletfeladatot jelent a munkáltatók szá-
mára a magyarul nem tudó munkavállalók foglalkoztatása. Az ő részükre is elérhe-
tővé kell tenni megfelelő nyelven a számukra szükséges munkavédelmi, munka-
biztonsági dokumentációkat, továbbá a veszélyt jelző, tiltó és tájékoztató feliratokat 
is ennek megfelelően kell feltüntetni. Ez a követelmény nem minden esetben érvé-
nyesül, bár a magyarul nem tudó külföldi munkaerő foglalkoztatása csak szűk körű 
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a nagykereskedelmi kkv-knál. Az előírást azonban már egy magyarul nem tudó 
szervezett munkavállaló esetében is be kell tartani.

A biztonságos munkavégzés érdekében a nagykereskedelmi kkv-k körében a mun-
káltatónak fel kell mérnie a veszélyforrásokat a létesítményeiben, az egyes mun-
kafolyamatokhoz kapcsolódva. Mérlegelni kell a munkabiztonsági kockázatokat és 
elsősorban a veszélyeztetett helyeken folyó munkavégzés szervezésében a mun-
kavállalókat veszélyeztető helyszíneken meg kell tenni a megelőző intézkedéseket.
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Ezt mindenképpen teljesíteni kell – a minimális 
munkavédelmi követelmények
A munkáltató kötelessége gondoskodni a munkahelyek egészséget nem veszé-
lyeztető működéséről, a szükséges tárgyi és személyi feltételekről, ehhez pedig a 
jogszabályok külön rögzítik a legszükségesebb követelményeket is. A munkahe-
lyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjére vonatkozó előírásokat a 
3/2002. számú SzCsM-EüM együttes rendelet foglalja össze. 

A nagykereskedelmi kkv-k kötelesek a munkahelyek kialakítása, vagy azok meg-
változtatása során felmérni és azonosítani (tehát pontosan megnevezni) a vár-
ható munkabiztonsági, munkaegészségügyi veszélyeket (a veszélyforrásokat, a 
veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét. Kötelesek felbecsülni a 
veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) alapján a veszélyeztetettség mérté-
két is a vállalkozásnál. Meg kell határozni a műszaki, valamint az egyéni védelem 
módját, és ki kell dolgozni a munkabiztonsági megelőzési intézkedéseket. Mindez 
megfelelő munkavédelmi ismereteket kíván, így a nagykereskedelmi kkv-knak cél-
szerű lehet külső szakértőkkel is egyeztetniük ezekről a feladatokról.

Az alapvető követelmények közé tartozik a nagykereskedelmi kkv-knál, hogy a 
munkahely, a munkaeszközök, a felszerelések és a berendezések műszaki karban-
tartását folyamatosan és rendszeresen el kell végezni, a hibákat pedig gyorsan ki 
kell javítani. A veszélyek elhárítására, jelzésére szolgáló biztonsági berendezése-
ket, eszközöket is rendszeresen karban kell tartani, működésüket az előírásoknak 
megfelelően ellenőrizni kell. Ezért ügyelni kell a beállított eszközök, felszerelések 
beszerzésekor azok karbantartási igényeire, amit a gyártó határoz meg és az érté-
kesítéskor köteles az ehhez szükséges információkat megadni. Ezek hiányában 
nem szabad a beszerzést lebonyolítani.

A nagykereskedelmi munkahelyek minimális követelményrendszerének része, 
hogy az ergonómiai tényezőket is figyelembe kell venni a munkahelyek kialakítá-
sában, a különféle berendezések, munkaeszközök használatában, a munkaegész-
ségügyi előírásoknak megfelelően. Erre a vállalkozások jelentős része nem fordít 
kellő figyelmet a tapasztalatok szerint, pedig hatékonyságot javító tényező. A nagy-
kereskedelmi kkv-knál pontosan sajátosságaik (a kisebb terület, kevesebb eszköz-
használat) miatt célszerű erre nagyobb figyelmet fordítani, ami a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a munkavállalók a munkakörnyezet megfelelő kialakításával a lehető 
legkönnyebben legyenek képesek feladataikat elvégezni, eszközeiket használni. 
Ide tartozik például az árumozgatás során a megfelelő látótér biztosítása, egy mun-
kaeszköz könnyű, egyszerű kézben tarthatósága, a rossz testtartás megelőzése, 
vagy a felesleges mozdulatok elkerülését segítő munkamegoldások.
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A megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók adottságaira a mun-
kahelyek kialakításánál is figyelemmel kell lenni.

Egyes munkavédelmi feladatok kezelése a bérleményekben

Az általános munkabiztonsági követelmények mellett az egyes munkavédelmi 
részfeladatokkal összefüggésben felvetődik az a kérdés, miképpen oszlik meg a 
felelősség a raktárhelyiség bérlete esetén a bérbeadó és a bérlő nagykereskedelmi 
kkv-k között. A nagykereskedelmi kkv-k ugyanis sok esetben bérleményben tevé-
kenykednek.

A kiindulópont az, hogy a munkavállalóval szemben a munkaadó felelős az előírt 
munkavédelmi követelmények megtartásáért. A létesítmény, a raktár bérlete ese-
tén viszont adódhatnak olyan feladatok, melyeket a tulajdonos tud csak ellátni. 
Például egy nagyobb építményben, létesítményben tevékenykedhet több nagy-
kereskedelmi kkv, vagy éppen teljesen más jellegű vállalkozás is. Ebben az eset-
ben például a közös közlekedési útvonalak kijelölése vagy a világítás, szellőztetés 
működtetése már a bérbeadó feladata lehet.

A nagykereskedelmi kkv-knak így körültekintően kell bérleményt választaniuk és 
figyelembe kell venniük, hogy az elsősorban építészetileg megfelel-e a számukra 
előírt munkavédelmi követelményeknek. Vizsgálni kell továbbá azt is, hogy a bér-
beadó a különféle, a munkavédelemmel összefüggő szolgáltatásaival megfelelő 
körülményeket képes-e nyújtani. Ide tartozik például a takarítás, szellőztetési 
berendezések működtetése.

A nagykereskedelmi létesítmények munkabiztonsággal összefüggő  
építészeti követelményei

A nagykereskedelemben különös fontossággal bír a munkabiztonsággal össze-
függő építészeti követelményrendszer, elsősorban az épületek, építmények megfe-
lelő szerkezete és szilárdsága. A nagykereskedelmi kkv-knak különösen az általá-
ban kisebb alapterület miatt kell ügyelni erre. Számos kkv részére az is nehézséget 
okoz, hogy a raktáruk eredetileg más funkciót is ellátott, így sok esetben megfe-
lelő átalakításokra is szükség volt a nagykereskedelmi tevékenység indítása előtt. 
Az építészeti adottság munkabiztonsági kockázati tényező, például előfordulhat, 
hogy a közlekedési útvonalak kialakítása igényel különös figyelmet a munkavéde-
lem oldaláról.

A nagykereskedelmi raktárban a tevékenység jellegéhez kapcsolódva általában 
kulcsszerepet játszik a rakodó (rámpa). A legkisebb nagykereskedelmi kkv-knál 
ez a rendszer nem kapcsolódik a létesítményükhöz, de a közepes méretűek már 
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alkalmazhatják ezt. A rakodóknak mindenképpen meg kell felelniük a rajtuk mozgó 
teher méretének, valamint a szállító- továbbá rakodógép (targonca) biztonságos 
mozgásához szükséges helyigényeknek, valamint a kapcsolódó további műszaki 
feltételeknek (legalább egy kijárati pont, a 20 méternél hosszabbnak mindkét végét 
el kell látni lejárattal). A rakodókat úgy kell kialakítani, hogy megakadályozzák a 
munkavállaló leesését. A rakodó szélét jelöléssel kell ellátni.

Raktárhelyiségek mérete, padlózata, ajtók, kapuk, nyílászárók elhelyezése

A raktárhelyiségeknek elégséges padlófelülettel, belmagassággal és légtérrel kell 
rendelkezniük, olyan méretekkel, melyek a munkabiztonságot nem veszélyeztetik. 
Ez a legkisebb alapterületű raktárakra is vonatkozó követelmény. Fontos előírás, 
hogy az adott munkahelyen dolgozó munkavállalónak legalább 2 m2 szabad terü-
letet kell biztosítani. A nagykereskedelmi kkv-k számára ugyanakkor megoldási 
lehetőséget kínál az, hogy ha legalább 1 m2 mozgási területet sem lehet kialakítani, 
úgy a munkahely közvetlen közelében kell legalább 1,5 m2 méretű helyet kell biz-
tosítani. A raktárhelyiségekben a függőleges szabad méret 2,2 m-nél kisebb nem 
lehet. Ez például a pinceszinteken elhelyezett raktárakban okozhat gondot.

A nagykereskedelmi munkahelyeken csak rögzített és szilárd, csúszást gátló pad-
lózat alkalmazható, amelyen nem lehetnek veszélyes kiemelkedések, mélyedé-
sek, vagy lejtők. A régebbi építményekben ez okozhat munkabiztonsági problémát, 
főleg az építészetileg elhanyagolt raktárakban.

A raktárhelyiségek padlózatait, falait oly módon kell kialakítani, hogy a szükséges 
higiénia érdekében a tisztításuk és a felújításuk is megoldható legyen. Az ablako-
kat, tetőablakokat és szellőzőket úgy kell kialakítani, azok használatuk közben se 
jelentsenek veszélyt az ott dolgozókra. Biztosítani kell, hogy az ablakokat veszély 
nélkül lehessen tisztítani. Az átlátszó ajtókat szemmagasságban, jól láthatóan 
jelezni kell.

A tolóajtókat olyan biztosító szerkezettel kell ellátni, amely megakadályozza a sínről 
való lefutásukat vagy leesésüket. A felfelé nyíló ajtókat és kapukat olyan, a kitámasz-
tást biztosító szerkezettel kell ellátni, amely a visszacsapódást megakadályozza.

A járműforgalom számára szolgáló kapuk esetében gondoskodni kell a személyek 
biztonságos áthaladásáról. Ezt szükség szerint megfelelően jelezni is kell. A gépi 
működtetésű ajtó és kapu használata nem jelenthet baleseti veszélyt a munkavál-
lalóra. Ezeket úgy kell kialakítani, hogy áramkimaradás esetén – ha maguktól nem 
nyílnak ki – kézi erővel is nyithatóak legyenek.
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Menekülési útvonalak, mentés

A menekülési utakat és a vészkijáratokat az előírásoknak megfelelően kell kialakí-
tani. A nagykereskedelmi létesítményekben a menekülési utakat és a vészkijára-
tokat szabadon kell hagyni. A vészkijáratokat és a hozzájuk vezető útvonalakat a 
munkahelyek igénybevételétől, felszereltségétől és méreteitől függően, az előre-
láthatóan ott tartózkodó személyek legnagyobb létszámából kiindulva kell megter-
vezni. A nagykereskedelmi raktárak esetében a raktárakba be- és onnan kiszállí-
tást végző külső személyeket is figyelembe kell venni.

A vészkijárati ajtókat a vonatkozó jogszabályok szerinti jelölésekkel kell ellátni. Biz-
tosítani kell, hogy ezek az ajtók belülről, külön segítség nélkül, bármikor nyithatóak 
legyenek, ha a munkahelyeken munkavállalók tartózkodnak. A vészkijáratok csak 
kifelé, a menekülés irányában nyithatók. Azokat tilos úgy lezárni, hogy vészhelyzet-
ben ne lehessen használni. A vészkijárati ajtókat nem szabad kulcsra zárni. A vész-
világításnak áramkimaradás esetén is működőképesnek kell lennie.

A nagykereskedelmi kkv-k raktáraiban előfordul, hogy az áruk, vagy árumozgató 
eszközök szabálytalan elhelyezésével nem hagyják szabadon a menekülési uta-
kat, vagy éppen a vészkijáratot. A nagykereskedelmi létesítményen belül, a raktár-
épületek bejárata előtt szabálytalanul parkoló járművek is eltorlaszolhatnak vészki-
járatot. Ezért fontos a figyelemfelhívó feliratok, jelzések megfelelő elhelyezése és 
szabálytalanság esetén a haladéktalan intézkedés.

Minden munkahelyen és műszakban jól látható és könnyen elérhető helyen elsőse-
gélynyújtó felszerelést, vagy mentődobozt kell elhelyezni. A munkavállalók közül ki 
kell jelölni kiképzett, elsősegélynyújtásra alkalmas személyt is. Ez szokott gondot 
okozni a nagykereskedelmi kkv-knál, mivel nem gondoskodnak a kijelölésről.

Tűzvédelem

A tűzvédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani, ami különösen a gyúlékony 
termékeket forgalmazó nagykereskedelmi kkv-knál fontos elővigyázatossági köve-
telmény. A nagykereskedelmi létesítmény építészeti jellegétől, a berendezésektől, 
továbbá az ott tárolt termékek, valamint anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, 
valamint az ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függően 
a munkahelyeket tűz oltására alkalmas készülékkel, valamint a meghatározottak 
szerint tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezéssel, rendszerrel kell ellátni.

Tűzvédelmi oldalról is munkabiztonsági veszélyforrás lehet a villamos berendezés. 
Ezek sem okozhatnak tűzveszélyt. A nagykereskedelemben ezzel összefüggésben 
nem csak az alkalmazott berendezésre kell figyelmet fordítani, hanem a raktárban 
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tárolt áru jellege mellett azok megfelelő elhelyezésére is. A munkavállalóknak és 
a nagykereskedelmi létesítményben tartózkodó más személyeknek védve kell len-
niük a villamos baleseti veszélyekkel szemben is.

Tűzveszély forrása lehet a villanyvezetékek elöregedése, vagy szabálytalan bekö-
tése is elsősorban a kisebb, régebbi építésű raktárakban, akár azok túlterhelése 
miatt is.

Veszélyes területek

A nagykereskedelmi kkv-knak fokozottan kell ügyelniük arra, hogy ne legyenek 
raktáraikban, létesítményeikben munkabiztonságot veszélyeztető területek. Ennek 
a kockázatnak része a közlekedés is, részben a raktárépületeken belül, rész-
ben pedig a létesítményhez tartozó szabad területeken. A közlekedési útvonalak 
fogalma azonban meglehetősen széles, hiszen ide tartoznak például a rögzített 
létrák is, tehát minden olyan terület, ahol a munkavállalók munkavégzésük során, 
vagy ahhoz kapcsolódva mozoghatnak.

A nagykereskedelmi létesítményekben a közlekedési útvonalakat, így egyebek 
mellett a szabadtéri munkahelyeket, a lépcsőket, a rögzített létrákat és a rakodókat 
úgy kell elhelyezni és méretezni, hogy a gyalogosok és a járművek részére bizton-
ságos hozzáférést tegyenek lehetővé. A közlekedési útvonalak közelében dolgozó 
munkavállalókat a közlekedés nem veszélyeztetheti.

A gyalogos forgalomra, gyalogosan végezhető árumozgatásra használt útvona-
lakat a használók várható legnagyobb számától és a szaktevékenység jellegétől 
függően kell méretezni.

A raktárhelyiségek veszélyes területeit le kell határolni. Ott, ahol a munkavállaló 
lezuhanásának, vagy a használt munkaeszköz, vagy bármilyen tárgy leesésé-
nek veszélyével lehet számolni, a munkát végzőkön kívül más nem tartózkodhat. 
A lehatárolás mellett a területet megfelelő feltűnő jelzéssel is el kell látni.

A megfelelően biztonságos közlekedéshez elégséges szabad helyet kell biztosí-
tani. A közlekedési utakat a meghatározottak szerint egyértelműen jelölni kell.

Takarítás, hulladékkezelés

A takarítás elmulasztása súlyos veszélyforrás lehet, elsősorban a hulladékok töme-
gétől és jellegétől függően. Az elhagyott szilárd csomagolóanyag különösen veszé-
lyes lehet. A takarítás során gondoskodni kell a különféle hulladékok összegyűjté-
séről is, de azok kezelése már további feladatsor.
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A takarítás, a hulladékkezelés a nagykereskedelmi kkv-knál is a munkáltató köte-
lessége, aminek keretében gondoskodni kell elsősorban a következőkről:

• a nagykereskedelmi létesítményekben a zárt 
és nyílt téri munkahelyeket, a munkaeszkö-
zöket, a felszereléseket és a berendezéseket 
a higiénés követelményeknek megfelelően 
rendszeresen takarítani és tisztítani kell,

• meg kell szervezni a rovarok és rágcsálók 
szükség szerinti irtását, amire az élelmisze-
reket tároló raktárakban megkülönböztetett 
figyelmet kell fordítani,

• azokon a munkahelyeken, ahol a munkavállaló veszélyes anyaggal, készít-
ménnyel érintkezhet, műszakonként legalább egyszer kötelező takarítani.

A nagykereskedelmi tevékenység jellege miatt jelentős a raktárakban a hulladék-
képződés. A termelési (nem veszélyes) és települési (kommunális) szilárd hulla-
dékot (szemetet) a munkahelyen elkülönítve kell gyűjteni és tárolni. A nagykeres-
kedelmi raktárakban a csomagolási hulladékképződés az újrahasznosítás miatt 
fontos kérdés.

Az élelmiszereket, valamint a különféle vegyiárukat forgalmazó nagykereskedelmi 
létesítményekben jelentős veszélyforrás a bomló, szerves anyagot tartalmazó, vala-
mint az esetleg bűzös hulladék keletkezése. Ezért ügyelni kell az árumozgatásra 
és tárolásra, mivel általában a csomagolás sérülése miatt keletkezik ilyen típusú 
veszélyes hulladék. Ezeket az előírásoknak megfelelően fedett, résmentes, mos-
ható, fertőtleníthető, pormentes ürítést lehetővé tévő tartályban, vagy konténerben 
kell gyűjteni. Az elszállításról az előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

A bomló, szerves anyagot tartalmazó hulladék gyűjtésére szolgáló tartályokat 
naponta, a tárolóhelyeket, valamint környezetüket rendszeresen, de legalább 
hetente két alkalommal kell tisztítani és fertőtleníteni.

Az összegyűjtött és a tárolóhelyén elhelyezett hulladék nem szennyezheti a kör-
nyezetet. A hulladékok tárolóhelyének tisztán tarthatónak kell lennie. Az elszállítás 
során is ügyelni kell a környezet tisztaságára.

Szellőztetés

A nagykereskedelmi kkv-k raktárainak jelentős része zárt munkahelynek számít. 
Ez viszont azt jelenti, hogy a munkabiztonsági előírások alapján gondoskodni kell 
az elégséges, egészséget nem károsító levegőről.
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A nagykereskedelmi raktárak mesterséges szellőztetése esetén a szellőztetés 
módjának meghatározásakor figyelembe kell venni a helyiségben munkát végzők 
számát, a munkavállalók fizikai megterhelését, a tevékenység, technológia jellegét, 
a légszennyezettség várható mértékét, valamint a helyiség légtérfogatát.

A szellőztető rendszereknek biztosítaniuk kell a folyamatos működőképességét, 
meghibásodás esetén a hibajelzést, gondoskodni kell rendszeres tisztántartá-
sukról, valamint a kellemetlen és egészségre káros légmozgás megelőzéséről. 
Az elhasznált levegő pótlását az előírásoknak megfelelő módon kell megoldani, 
ami a szellőztető rendszer üzembe helyezőjének a feladata. A szellőztető rendsze-
rek működését az előírásoknak megfelelően ellenőrizni is kell, aminek intézése, 
vagy megtörténtének figyelemmel kísérése a nagykereskedelmi kkv feladata.

Hőmérséklet

A nagykereskedelmi létesítményekben a munkaterületeket befogadó, továbbá min-
den más helyiség hőmérsékletének a munkavégzés teljes időtartama, továbbá az 
ott-tartózkodás ideje alatt (például pihenőhelyeken, étkezdékben) az emberi szer-
vezet számára megfelelőnek kell lennie, figyelembe véve a munka jellegét és az ott 
dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését. Az építmény nyílászáróinak, falazata-
inak ki kell küszöbölniük az erős napsugárzás hatásait.

Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől, nehézségi fokától és az évszakok-
tól függően az előírtaknak megfelelő klímahőmérsékletet kell biztosítani. A mun-
kahelyek klímáját mérésekkel kell ellenőrizni. Ez a nagykereskedelemben a fizikai 
munkát végzők számára a fűtés és a léghűtő berendezések miatt különösen fon-
tos, amikor fizikai terhelésükre is figyelemmel kell lenni.

A munkahelyek fűtése, vagy hűtése nem szennyezheti a munkahely légterét, és 
nem okozhatja az ott dolgozók túlzott felmelegedését, vagy lehűlését.

Egyes nagykereskedelmi létesítményekben (például építőanyag, kertészeti áruk 
esetében), ahol a munkahely szabadtéri, az előírtaknak megfelelően védőitalt kell 
biztosítani.

A helyiségek és a szabad területek megvilágítása

A nagykereskedelmi létesítményekben biztosítani kell a munkahelyeken az ele-
gendő mesterséges megvilágítást. Ez a nagykereskedelmi tevékenység jellege 
miatt is fontos, másik oldalról kézenfekvő követelmény, hiszen a raktárakban folya-
matos az árumozgatás és az ehhez kapcsolódó válogatás.



42

A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit szabvány határozza meg. A belső téri 
mesterséges világítás világítástechnikai megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni 
kell. A világító berendezések kialakítása és elhelyezése nem jelenthet baleseti 
veszélyt. Ha a világítás váratlan megszűnése veszélyeztetheti a munkavállalókat, 
akkor megfelelő biztonsági világításról kell gondoskodni.

Az épületeken kívüli szabad területek megfelelő megvilágításáról is gondoskodni 
kell ott, ahol munkát végeznek, valamint közlekednek.

Pihenőhelyek, öltözőhelyiségek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek

A munkabiztonság a nagykereskedelmi létesítmény teljes területére kiterjed, min-
den olyan részre, ahol a munkavállaló munkavégzése során, ahhoz kapcsolódva 
bármilyen módon tartózkodhat, így a pihenőhelyekre, öltözőhelyiségekre, tisztál-
kodó- és mellékhelyiségekre egyaránt. A nagykereskedelmi kkv-k számára ez a 
kisebb alapterület miatt sok esetben nehezen megoldható feladatkör, természe-
tesen annak figyelembevételével, hogy a forgalmazott termékjelleg is befolyásolja 
a követelményrendszer részleteit. Bonyolultabb a feltételrendszer egy élelmiszer 
nagykereskedésben, mint például egy ruházati raktárban.

A pihenőhelyiség munkabiztonsági követelményrendszere ugyanakkor azokhoz a 
kevés számú kivételekhez tartozik, amikor számít a létszám is. Így a munkaválla-
lók részére az előírt feltételek alapján (legalább 6 négyzetméter, tiszta levegőjű, 
megfelelő megvilágítású, fűthető) pihenőhelyiséget kell biztosítani, ha 10 főnél több 
munkavállalót alkalmaznak (az irodákban dolgozókat kivéve). Ez azt jelenti, hogy a 
mikrovállalkozások kivételek ebben a kérdésben.

A pihenőhelyiséget tisztítható asztallal, háttámlával ellátott székekkel, ruhafogas-
sal, szeméttartóval, hideg-meleg vizes kézmosás és kézszárítás lehetőségével, 
továbbá meghatározott esetben az ételek felmelegítésére, tárolására alkalmas 
berendezéssel kell ellátni.

Gondoskodni kell olyan helyiségről, ahol a munkaszünetekben a munkavállalók 
tartózkodhatnak.

A nagykereskedelmi kkv-knak a munkavállalók részére megfelelő öltözőt is kell biz-
tosítaniuk, ha a munkavégzéshez külön munkaruhát, védőruhát kell viselniük és az 
átöltözés másként nem oldható meg. Valamennyi munkavállaló részére biztosítani 
kell olyan zárható helyet, ahol a munkahelyen nem viselt ruháit tarthatja. A munka-
ruházat szellőzését és száradását annak őrzési ideje alatt biztosítani kell. 
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Az öltözőket a nők és a férfiak részére el kell választani, vagy az elkülönített hasz-
nálatukat biztosítani kell. A tíz főt meg nem haladó munkavállalói létszámnál egy 
időben nem használható női-férfi közös öltözőt lehet kialakítani.

Az öltözőket ülőhelyekkel is el kell látni. Öltözőszekrényenként legalább 0,5 négy-
zetméter alapterületet kell biztosítani. Az öltöző minimális alapterülete 6 m2.

Az öltözőt a munkavállalók tevékenysége, a munkáltatói tevékenység jellege, vala-
mint a munkafolyamat tisztasága alapján meghatározott tisztasági fokozatok egyi-
kébe be kell sorolni. Ehhez a besoroláshoz a kialakítás feltételei is kötődnek (- ,,A’’ 
különösen tiszta, - ,,B tiszta, - ,,C közepesen szennyezett,  – ,,D’’ erősen szennye-
zett, - ,,E fertőző, mérgező). A nagykereskedelmi kkv-k általában nem tartoznak a 
különlegesnek számító ,,A’’, ,,D’’, vagy ,,E’’ tisztasági fokozatba.

A fogasos (ruhatári) öltözőben a munkavállalók részére személyi értéktárgyaik 
megőrzéséhez zárható fiókokat kell rendszeresíteni. 

A munkavállalók részére a munkakörülményektől függően megfelelő feltételekkel 
hideg-meleg vizes zuhanyozót, lehetőség hiányában mosdókagylót kell biztosí-
tani. A mosdó- és öltözőhelyiségek között közvetlen átjárást kell biztosítani, ezek 
csak egymástól elkülönített helyiségekben alakíthatók ki. A munkavállalók részére 
a munkahelyek, pihenőhelyiségek, öltözők, valamint a zuhanyozóval és mosdókkal 
ellátott helyiségek közelében elkülönített mellékhelyiségeket kell biztosítani, ele-
gendő számú WC-vel és kézmosóval.

Ivóvízellátás a munkahelyen

A nagykereskedelmi kkv munkáltató köteles gondoskodni ivóvízcsap, vagy ivókút 
felszereléséről, valamint az ivóvizet szolgáltató berendezés tisztán tartásáról és 
megfelelő karbantartásáról. Figyelembe kell venni a közegészségügyi követelmé-
nyeknek megfelelő elhelyezést is.

További munkabiztonsági alapkövetelmények a nagykereskedelmi kkv-k 
tevékenységében

A szabadtéri munkahelyeken – például építőanyag, vagy kertészeti nagykereske-
désekben – is ügyelni kell a munkavédelmi, egészségügyi követelmények mara-
déktalan betartására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonságos közlekedésre, 
az útvonalak kialakítására, azok megvilágítására. A dolgozókat az előírásoknak 
megfelelően védeni kell az időjárás káros következményeitől.
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A nagykereskedelmi létesítményekben is be kell tartani a munkahelyi zaj- és rez-
gések elleni védelem előírásait. A zaj, továbbá a rezgés is okozhat egészségkáro-
sodást. A környezeti zajjal kapcsolatos munkabiztonsági kockázatok értékelését 
és kezelését a 280/2004. számú kormányrendelet szabályozza, a munkavállalókat 
érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményeket 
pedig a 66/2005. számú EüM rendelet.
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A munkabiztonsági kockázatok felmérése a nagykeres-
kedelmi létesítményekben
A nagykereskedelmi kkv-któl körültekintő eljárást igényel a munkabiztonsági koc-
kázatok felmérése. A kisebb alapterületen, szűkebb termékkörrel tevékenykedők 
számára is fontos, nem elhanyagolható feladat ez. A kockázatbecsléssel kapcso-
latos adminisztráció, dokumentálási kötelezettség ugyanakkor számottevő súlyú 
többletteher a kkv-k számára, viszont ezeknek a feladatoknak az elvégzése üzlet-
politikai érdek is. A gyakorlati tapasztalatok ugyanis számos esetben azt jelzik, hogy 
a nagykereskedelmi kkv-k tevékenységének sajátos jellege miatt több olyan mun-
kabiztonsági kockázati tényező is van, amelyek előzetes felmérése és a veszélyek 
megelőzéséhez szükséges intézkedések még a versenyképességet is javíthatják. 
Előfordult az is, hogy a munkabiztonsági kockázatok felmérése során vetődött fel 
olyan probléma, mely egy adott munkafolyamat egyszerűsítését is segítette, pél-
dául a raktáron belüli árumozgatás átszervezésével.

A nagykereskedelmi kkv-knak átfogó munkavédelmi megelőzési stratégiát, vala-
mint megfelelő szintű munkavédelmi tervet kell kialakítaniuk. Ennek kiindulópontja 
a munkavédelmi, munkabiztonsági kockázatok felmérése tevékenységükben. 
Ennek összetettsége a vállalkozás tevékenységétől, a forgalmazott termékkör jel-
legétől és az alkalmazott technológiától függ.

A nagykereskedelmi kkv-knak a kockázatfelmérésben a teljes munkafolyamatot át 
kell tekinteniük és minden munkaterületen, ezeken belül pedig minden egyes mun-
kakörben meg kell vizsgálni, hogy a dolgozók biztonságát, egészségét fenyege-
ti-e veszély. A cél az, hogy rendelkezzenek olyan dokumentált kockázatértékelés-
sel, amelyben felmérték és értékelték a munkavállalók egészségét és biztonságát 
veszélyeztető valamennyi körülményt. Ebben figyelmet kell fordítani az alkalmazott 
technológiákra, eljárásokra, valamint a munkaeszközökre, továbbá a munkaválla-
lókat érő, egészségügyi kockázatokkal járó terhelésekre. Mindezt a munkahelyek 
kialakításában figyelembe kell venni.

A kockázatértékelés során a munkáltatónak fel kell mérnie és azonosítania is szük-
séges a várható veszélyeket – veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket –, valamint a 
veszélyeztetettek körét. Fel is kell becsülni a veszély jellegét (baleset, egészségká-
rosodás), továbbá a veszélyeztetettség mértékét. A várható veszélyek azonosítása 
így egy munkakörökhöz kötött tételes felsorolást jelent.

A kockázatbecslés a nagykereskedelmi kkv-k körében annyiban is sajátos, hogy 
a megrendelők igényeitől függően a munkavállalók tevékenysége folyamatosan 
változhat, terhelésük pedig hullámzik a munkavégzés során. A kis létszám miatt 
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gyakoribb is a dolgozók belső átcsoportosítása, a feladatváltás is. A munkabizton-
sági kockázatfelmérésben, mivel így eltérő, változó munkabiztonsági területeken 
is dolgozhatnak a munkavállalók, ezzel is kell számolni. Egy munkakör munkabiz-
tonsági kockázata például a munkavállalók létszámától, leterheltségétől, vagy az 
esetleg a munkakörök között átcsoportosítható eszközöktől is függ.

A nagykereskedelmi kkv munkáltató a kockázatértékelést a tevékenységének meg-
kezdése előtt köteles elvégezni. Ezt követően minden szükséges esetben ismé-
telten át kell tekinteni a munkabiztonsági kockázatokat. Ennek oka lehet például 
a vállalkozás tevékenységének bővítése, technológiaváltás, új, eddig nem hasz-
nált típusú eszközök beszerzése, vagy a munkakörök átszervezése. A jogszabály 3 
évben szabja meg a kötelező kockázatértékelés gyakoriságát. A hatóság ezt ellen-
őrzi, amikor a munkáltatót terheli a bizonyítási kötelezettség a kockázatértékelés 
elvégzéséről. A kockázatértékelések dokumentumait legalább öt évig meg kell őrizni.

A nagykereskedelmi kkv-knak a kockázatértékelést az előbbiek alapján megfele-
lően dokumentálni is kötelező, amiben a legfontosabb információk a következők:

• a kockázatértékelés időpontja (az előző és a tervezett következő kockázatér-
tékelések időpontjai mellett), helye és tárgya, az értékelést végző azonosító 
adatai,

• a veszélyek azonosítása,
• a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma,
• a kockázatokat súlyosbító tényezők,
• a kockázatok minőségi, valamint mennyiségi értékelése annak érdekében, 

hogy a munkakörülmények megfeleljenek a munkavédelemre vonatkozó sza-
bályoknak,

• a szükséges megelőző intézkedések meghatározása, határidők és a felelősök.
A nagykereskedelmi kkv-k feladata az is, hogy a munkabiztonsággal kapcsola-
tos utasításokat és tájékoztató információkat megadják a munkavállalók részére, 
hiszen a kockázatértékelés ezt eleve feltételezi. A nagykereskedelmi tevékenység 
belső ellenőrzése során a munkahelyi vezetőknek arra is ügyelniük kell, hogy a 
munkakörülmények megfelelnek-e a munkabiztonsági követelményeknek, a mun-
kavállalók pedig ismerik-e, és hogyan tartják be a rájuk vonatkozó rendelkezése-
ket. Természetesen a munkavégzés körülményeihez igazodó, megfelelő munka-
eszközöket biztosítani kell a munkavállalók részére.

A nagykereskedelmi kkv-nak, mint munkaadónak biztosítania kell az előírt, a mun-
kavédelmi tervében meghatározott és a kockázatértékelésben figyelembe vett 
védőeszközöket és azok rendeltetésszerű használhatóságát a munkavállalók 
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részére. A védőeszköz kielégítő higiéniés állapotát, tisztítását, karbantartását, javí-
tását is a munkaadónak kell biztosítania. Előfordul, hogy például a védőeszköz 
tisztítását a munkavállalóra bízzák, ami szabálytalan eljárás.

A munkáltató vétséget követ el, ha a tudomására jutott munkabiztonsági rendel-
lenességet, egészséget veszélyeztető szabálytalan munkavégzést, az ezzel kap-
csolatos bejelentéseket haladéktalanul nem vizsgálja ki. Közvetlen veszély esetén 
az érintetteket értesíteni kell és a kockázattól függően szükség szerint a munka-
végzést is le kell állítani. Súlyos helyzetekben szükségessé válhat a munkahely 
kiürítése is. Az esetleges tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok végzéséhez 
minden szükséges intézkedést meg kell tenni, együttműködésben az érintett külső 
szervekkel.

A munkáltató feladata, hogy gondoskodjon szükség esetén az elsősegélyről, az 
orvosi sürgősségi, vagy a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátásáról.

Munkahelyi kockázatértékelésekkel kapcsolatos tapasztalat, hogy sok esetben 
nem térnek ki az egyes munkakörökre, az alkalmazott technológiára (gépekre) a 
felmérések során. Különösen fontos lenne az emelőgépek (targoncák, komissiózó 
személyemelők) kockázatainak részletes felmérése. A kockázatértékelés során 
kellene kitérni a munkavégzés hatókörében tartózkodók (például: vásárlók, beszál-
lítók) jelentette többlet kockázatokra és – nem utolsó sorban – a kockázatértékelés 
nyomán született intézkedések nyomon követhetőségére, az egyes kockázatokhoz 
tartozó intézkedések felelőseinek, határidőinek megjelölésével.
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A munkavállalók legfontosabb munkabiztonsági 
kötelezettségei nagykereskedelmi kis-  
és középvállalkozásoknál
A munkavédelem, munkabiztonság követelményei alapjában véve a nagykeres-
kedelmi kkv-kra mint munkaadókra irányulnak, tehát a vállalkozások feladata az 
alkalmazottak egészségkárosodásának megelőzése a munkavégzésük során. Egy 
sor kötelezettség előírása ugyanakkor a munkavállalók számára jelent munkavé-
delmi kötelmet munkavégzésük során.

Alapvető kötelezettség egyik oldalról a nagykereskedelmi kkv-k számára, hogy 
gondoskodniuk kell a munkavállalók megfelelő munkavédelmi, munkabiztonsági 
oktatásáról. A munkavállalók számára viszont másik oldalról kötelező a munkavé-
delmi képzéseken részt venni.

A munkavállalók képzése, továbbá ellenőrzése

A munkavállalónak a munkaviszony megkezdését követően haladéktalanul el kell 
sajátítania a munkavégzéséhez szükséges munkabiztonsági előírásokat. Mun-
kabiztonsági kockázatot rejtő feladatot a megfelelő képzés hiányában nem is 
végezhet. A munkavédelmi ismeretek elsajátítása akkor is szükséges, ha a nagy-
kereskedelmi kkv dolgozójának a munkaköre megváltozik és az új munkakör a 
munkabiztonsági kockázatokat tekintve a korábbitól eltérő tartalmú és fokú. A mun-
kabiztonsági kockázatokat befolyásolhatja továbbá egy új technológia bevezetése, 
vagy például új munkaeszközök beállítása is. Ez is igényli a szükséges munka-
védelmi oktatást, képzést. A munkavállalók munkakörülményeinek bármilyen, a 
munkabiztonsági kockázatot is befolyásoló módosulása esetén kötelező az alkal-
mazottaknak a változásokhoz igazodó munkavédelmi oktatása.

A munkavállalót a munkavédelem, munkabiztonság elméleti és gyakorlati ismeretei 
mellett a munkavégzése során szükséges valamennyi szakinformációval meg kell 
ismertetni. Az előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglal-
koztatható. Tehát a munkavállaló ugyan foglalkoztatható az oktatásának időszaka 
alatt is, de csak megfelelő szakmai és munkavédelmi felügyelettel. A munkavállalói 
felügyelet kérdése okoz gyakorlati problémát, mivel ezekben az esetekben a mun-
kaadónak pontosan meg kell határoznia a munkavégzés menetét.

A nagykereskedelmi kkv-k munkavállalói csak a biztonságos munkavégzésre alkal-
mas állapotban, a munkavédelmi szabályok, valamint a vállalkozás belső utasítá-
sainak megtartásával végezhetnek munkát. 
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A nagykereskedelmi kkv-k munkavállalóinak kötelessége, hogy a munkavégzéshez 
a munkáltatótól kapott munkaeszközök biztonságos állapotáról a tőlük elvárható 
módon meggyőződjenek. A munkaeszközök ellenőrzésének módjáról a munkavál-
lalók belső képzése során kell a szükséges információkat megadni. 

A nagykereskedelmi kkv-knak feladatuk annak ellenőrzése is, hogy a munkavállaló 
munkavégzése során munkaeszközeit megfelelő szakszerűséggel és a munkáltató 
utasítása szerint használja. A munkavállalónak a számára meghatározott karban-
tartási feladatokat is el kell végeznie. 

A napi gyakorlatban a munkaadó és a munkavállaló munkabiztonsággal kapcsola-
tos vitái esetén gyakori ütközés, hogy a dolgozó megkapta-e a munkavégzéséhez 
szükséges információkat, szakszerűen végezte-e feladatát, a munkahelyi vezetője 
elvégezte-e a szükséges ellenőrzési feladatokat, továbbá maga a munkavállaló 
ellenőrizte-e a munkaeszközét. 

A munkaeszköz mellett az egyéni védőeszközt rendeltetésszerű használata is a 
munkavállaló kötelezettségei közé tartozik. Ebben a kérdésben is gyakoriak a jog-
viták, mégpedig elsősorban abban, hogy egyáltalán használta-e az egyéni védő-
eszközét a dolgozó. Az ellenőrzési tapasztalatok azt mutatják, hogy a munkavál-
lalók egy része elhanyagolja az egyéni védőeszközök használatát, a munkaadók 
ellenőrzése pedig nem elég hatékony ezen a területen.

További kötelezettsége a nagykereskedelmi kkv dolgozójának, hogy a munkavég-
zés közben az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot kell 
viselnie. A nagykereskedelmi vállalkozások gyakorlata egyébként az, hogy mun-
karuhát biztosítanak a fizikai munkát végző dolgozóik részére, melyeknek meg 
kell felelniük a munkabiztonsági követelményeknek is. A munkavállalók egy része 
viszont nem viseli munkavégzése során folyamatosan a részére juttatott munkaru-
hát. Munkabiztonsági kockázatot jelentenek egyébként egyes ruházati kiegészítők 
is, ha elmulasztják azok viselését, például sapka, öv, de egy lebegő, nem begom-
bolt köpeny is akadályozhatja a munkavégzést, bizonyos helyzetekben pedig mun-
kabiztonsági kockázatot is jelenthet (például beleakad egy letámasztott munkaesz-
közbe, vagy kilógó árucsomagolásba).

A munkavállalók személyes egyéni kötelezettségei, jogaik a munkavédelemben

A nagykereskedelmi kkv-k munkavállalóinak minden tőlük elvárhatót meg kell 
tenniük a munkaterületükön a munkavégzési fegyelem, a rend és a tisztaság 
megtartása érdekében. Ez egy sok vitát kiváltó követelménycsomag, amikor a 
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munkavállalók, vagy éppen a munkaadók nem mérik fel kellő körültekintéssel a 
munkabiztonsági kockázatokat.

A nagykereskedelmi raktárakban számos olyan munkabiztonsági kockázat van, 
amikor az ott dolgozókat is felelősség terheli az egészségkárosodások megelőzé-
sében. Előfordul az ott tárolt, mozgatott áru, vagy a csomagolás olyan sérülése, 
mely balesetveszélyt jelenthet (például a csomagolás sérülésének következtében 
szennyeződhet a munkaterület a kiömlő, kiboruló termékektől, vagy éppen a köz-
lekedést akadályozzák, ezzel balesetveszélyt is okozva), tehát erre ügyelniük kell 
a dolgozóknak.

A munkavállalók kiemelt munkabiztonsági kötelezettsége a részükre előírt orvosi, 
vagy meghatározott munkakörben pályaalkalmassági vizsgálaton részt venni. Ezt 
természetesen a munkaadóknak kötelességük ellenőrizni.

A munkavállalónak ügyelnie kell arra is, hogy a munkabiztonsági veszélyt jelentő 
rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztassa. A balesetet, 
sérülést, rosszullétet azonnal jelentenie kell.

Ez egy kiemelt fontosságú kötelezettsége a munkavállalónak, hiszen személyes 
biztonsága is veszélybe kerülhet. Lényeges kérdés ugyanakkor, hogy nem csak 
a saját munkavégzésével, munkakörülményeivel közvetlenül kapcsolatos rend-
ellenességeket köteles jelenteni, hanem minden olyat, mely észlelése elvárható 
tőle, így például a szomszédos, látótávolságon belül munkahelyeken történteket is. 
A munkavállalónak az adott helyzetben minden tőle elvárhatót meg is kell tennie a 
rendellenesség, üzemzavar kijavítása, megszüntetése érdekében, de saját egész-
ségét, biztonságát nem kockáztathatja. A munkavállalónak a bejelentés mellett 
szükség szerint felettesétől intézkedést is kell kérnie, mivel a munkaadó felelősségi 
körébe tartozó kérdésekben, amelyekben nincs előzetes megbízása, felhatalma-
zása, önállóan nem dönthet. Ezeknek a lehetséges helyzeteknek a részleteiről a 
munkavédelmi oktatás során kell információt adni a munkavállalóknak. 

A nagykereskedelmi kkv-k munkavállalóinak figyelemmel kell kísérniük, hogy mun-
kavégzésük során munkáltatójuk a munkahelyük környezetében az előírásoknak 
megfelelően biztosítja-e a törvényes munkabiztonsági feltételeket. A hiányossá-
gokat, a szükséges védőintézkedéseket jogosultak megkövetelni, tehát nem csak 
jelezni kell a munkavédelmi problémákat. Ez a jogosultság vitákhoz is vezethet, 
hiszen előfordulhat, hogy például egy egyéni védőeszköz, melynek használata köte-
lező, valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezésre. Ebben az esetben azonban a 
munkavállaló nem is végezheti el az adott feladatot, de nem is kényszeríthető rá. 
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A munkavédelmi oktatásnak pontosan az az egyik célja, hogy a munkavállaló ren-
delkezzen erre a kérdéskörre vonatkozó vonatkozó információkkal is.

A munkaadó nem teheti meg, hogy nem részesíti munkavédelmi oktatásban a dol-
gozókat, ennek lehetőségét meg is kell teremtenie. A munkavállaló ennek hiányát 
jogosult jelezni, ugyanígy azt is, ha nem kap meg minden szükséges további infor-
mációt, ismeretet. Nyilván megfelelő szintű oktatás hiányában lehet olyan munka-
biztonsági terület, ahol nem tud eligazodni a munkavállaló, de ez már a munkáltató 
felelőssége.

A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkavégzéséhez szükséges munka- és 
védőeszközöket, az előírt védőitalt, valamint tisztálkodószereket és tisztálkodási 
lehetőség biztosítását. A munka- és védőeszközök biztosítása a munkaadó felelős-
sége. A munkavállalónak és a munkaadónak egyaránt tisztában kell lennie azzal, 
hogy a munkavégzés, az adott feladat ellátásának teljes időszaka alatt ezeket biz-
tosítani kell, a karbantartás, javítás nem mentség. Az ezzel kapcsolatos problémás 
helyzetekre megoldás lehet a munkavállaló átcsoportosítása olyan feladatvég-
zésre, ahol teljesíthetők a munkabiztonsági előírások.

A munkavállalót nem érheti hátrány azért, ha jóhiszeműen fellép a munkabizton-
sági követelmények betartásáért. A munkavállaló ráadásul jogosult megtagadni a 
munkavégzést, ha azzal a személyes biztonságát, súlyos esetben életét, egészsé-
gét, vagy testi épségét közvetlenül veszélyeztetné. A munkavállaló más dolgozót 
sem veszélyeztethet, ebben az esetben is megtagadhatja a munkáltató szabályta-
lan munkavégzésre irányuló utasítását.

Munkavédelmi megbízott

Egyes munkavédelmi feladatok a jogszabályok alapján munkabiztonsági szakte-
vékenységnek, továbbá munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülhetnek. 
A biztonságos munkavégzés érdekében a nagykereskedelmi kkv is köteles ezt 
figyelembe venni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munkáltató a munkabizton-
sági szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban megha-
tározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, a munkaegész-
ségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi 
szakképesítéssel rendelkező orvossal végeztetheti. Ehhez az előírt szakképesítés 
megléte kötelező. A nagykereskedelmi kkv a munkavédelmi megbízott részére, aki 
lehet saját alkalmazott, vagy külső szolgáltató, köteles a munkavédelemmel össze-
függő információkat átadni.
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A munkavédelmi megbízott feladatai közé tartozik az előzetes munkavédelmi vizs-
gálat, valamint az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése. Közreműködik 
a munkahely, a munkaeszköz, a technológia, vagy az egyéni védőeszköz soron 
kívüli munkabiztonsággal összefüggő ellenőrzésében, a mentési terv készítésé-
ben, a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozásában, ehhez 
kapcsolódva pedig a kockázatértékelés elvégzésében. Feladata közreműködni a 
munkavédelmi oktatásban is. 

A munkavédelmi megbízott más feladatokat is ellát, így segíti az egyéni védőesz-
köz juttatási rend kialakítását, részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában is.

Az 5/1993. számú MÜM rendelet meghatározza azokat a tevékenységi köröket, 
ahol kötelező munkavédelmi szakembert alkalmazni. A nagykereskedelmi kkv-k 
esetében ez a következők szerint kötelező:

• 1-9 fő között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű heti egy órára,
• 10-49 fő között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy órára,
• 50-500 fő között egy fő középfokú munkavédelmi szakképesítésű napi egy 

órára (a kkv-k felső létszámhatára 250 fő).
A nagykereskedelem az egyes veszélyességi szinteket nézve a III. besorolásban 
szerepel (az I-II. a termelői ágakat tartalmazza). Ügyelni kell ugyanakkor arra, hogy 
ha a nagykereskedelmi kkv valamilyen termelő tevékenységet is végez (például 
húsfeldolgozást), akkor az előbbi besorolás változhat.

A nagykereskedelmi munkáltató meghatározott feltételek alapján foglalkozás-
egészségügyi alapszolgáltatást is köteles biztosítani munkavállalói részére. A fog-
lalkozás-egészségügyi szolgáltatást működtetheti maga a munkáltató, vagy külső 
szolgáltató is. Fő feladata az egészségkárosodások megelőzése.
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A munkavállalók munkaköri alkalmasságának 
egészségügyi feltételei a nagykereskedelemben – 
foglalkozás-egészségügy
A nagykereskedelmi kkv-knál körültekintő eljárást igényel az alkalmazottak alkal-
masságának megállapítása munkavédelmi, munkabiztonsági oldalról az egyes 
munkakörök betöltésében. A legfontosabb követelményeket a munkaköri, szakmai, 
valamint személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet határozza meg.

Az orvosi alkalmassági vizsgálat kulcskérdés a nagykereskedelem területén, első-
sorban a fizikai dolgozók terhelésével összefüggésben. Pontosan meg kell hatá-
rozni, hogy az adott munkakörben végzett tevékenység milyen, az egészségi álla-
potával összefüggő megterhelést és igénybevételt jelent az alkalmazott számára. 
A gyakorlatban a vállalkozások körében kevesebb figyelem irányul ráadásul arra, 
hogy már a szakmai képzést megelőzően is véleményezni kell az egészségügyi 
alkalmasságot. Ez a nagykereskedelmi kkv-k saját szervezésű továbbképzéseinél, 
vagy a dolgozók oktatásának támogatásában fontos kérdés.

A vállalkozásoknál kötelezően alkalmazott foglalkozás-egészségügyi szaktevé-
kenységet ellátókkal kapcsolatosan általános tapasztalat, hogy sok esetben for-
málisan látják el a feladatukat, aktívan nem vesznek részt, például: a kockázatér-
tékelés elkészítésében, az egyéni védőeszköz juttatási rendjének kialakításában, 
– adott esetben – munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések kivizsgálásában. 
(Általában „kimerül” a tevékenységük az elsőfokú munkaköri alkalmasság orvosi 
véleményezésében.) Tapasztalatok szerint különösen szembe tűnő az éves higi-
énés szemlék megtartásának elmaradása, illetve ezek dokumentálása, valamint 
– az esetlegesen – szükségessé váló intézkedések elmulasztása.

Egyes szakterületeken azt is vizsgálni kell, hogy a járványügyi szempontból kiemelt 
munkaterületen munkát végző személy mások egészségét ne veszélyeztesse (fer-
tőző megbetegedéssel, vagy kórokozó hordozásával). Ez a nagykereskedelmi 
kkv-k gyakorlatában elsősorban az élelmiszerek, valamint a gyógyászati termékek 
forgalmazását érintheti.

Végső soron az orvosi vizsgálatok célja az, hogy képes-e megfelelni a munkaköri 
és munkahelyi követelményeknek a munkára jelentkező, vagy kijelölt alkalmazott 
az egészségi állapotát nézve, egészségkárosodás nélkül. 

A jogszabályi előírások a munkaköri alkalmassági vizsgálatról és véleményezésről 
a szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató nagykereskedelmi kkv-kra is 
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kiterjednek, tehát figyelemmel kell lenniük az alkalmazott munkavállalóikról kapott 
orvosi minősítésekre. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése 
egyebek mellett a szakképző intézményekre is kötelezettséget ró, így a tanulókra 
is. A foglalkoztathatóság, valamint a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és 
véleményezése az alkalmazottakra, a munkát végző személyekre irányul, megha-
tározott rend szerint.

Külön jogszabályokban megfogalmazottak szerint kell eljárni a gépjárművezetők 
munkaköri alkalmasságának orvosi vizsgálatánál és véleményezésénél.

A nagykereskedelmi kkv-knak figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy az alkalmas-
ság véleményezése a munkaköri alkalmasság esetében a munkáltatónál megjelölt 
munkakörre,  a szakmai alkalmasság esetében pedig az adott szakmára, valamint 
a szakmai jellegű képzésre irányul. A személyi higiénés alkalmasság esetében a 
járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkaterületen folytatott tevékeny-
séghez kapcsolódó szempontok alapján kell eljárni.

Fontos az orvosi alkalmassági vizsgálatoknál azok jellege is. A munkaköri és a 
szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata lehet előzetes, időszakos és soron kívüli, 
ugyanígy a személyi higiénés alkalmassági vizsgálat is. A munkaköri alkalmasság 
vizsgálata és véleményezése meghatározott esetekben záróvizsgálattal egészül 
ki. Az orvosi vizsgálat célja lehet annak megállapítása is, szükséges-e adott beteg-
ség miatt a munkavállaló rendszeres foglalkozás-egészségügyi ellenőrzése.

Előzetes munkaköri, szakmai, valamint személyi higiénés alkalmasság  
orvosi vizsgálata

A nagykereskedelmi kkv-nak ügyelniük kell a munkavállalók foglalkoztatásának 
megkezdése előtt arra, hogy mikor kell előzetes munkaköri alkalmassági vizsgála-
tot végezni, ennek alapján milyen igazolások tekinthetők érvényesnek, elfogadha-
tónak a munkavállaló alkalmazásával kapcsolatos munkáltatói döntésekben:

• a foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdése előtt,
• a már foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények 

megváltoztatása előtt, ha fizikai munkát végez, vagy fiatalkorú,
• nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében, ha az új mun-

kakörben, vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb, vagy eltérő jellegű meg-
terhelésnek lesz kitéve.

• A nagykereskedelmi kkv-k számára a meghatározott munkakörökben fontos 
a szakképzettségi követelmény, így az ahhoz kapcsolódó orvosi alkalmassági 
vizsgálat is. Lényeges munkabiztonsági követelmény a képzéseket szervező, 
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az alkalmazottak továbbképzését támogató nagykereskedelmi kkv-k számára 
is, hogy mikor kell előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot végezni:

• a szakképzési évfolyamra a felvétel, átvétel, valamint a továbbhaladás előtt 
minden olyan esetben, amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakké-
pesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményekhez kötött,

• a szakmaválasztást megelőzően – pályaválasztási tanácsadás céljából – 
kérésre annál, akinél a szakmai jellegű képzésben a részvétele egészségi álla-
pota miatt korlátozott.

Kiemelt munkabiztonsági kérdés, hogy előzetes személyi higiénés alkalmassági 
vizsgálatot kell végezni a munkát végző személynél már a tevékenység gyakorlá-
sának megkezdése előtt.

Időszakos munkaköri és szakmai alkalmassági vizsgálat

A nagykereskedelmi kkv-knak figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a szervezett 
munkavégzés keretében foglalkoztatottaknak időszakos alkalmassági vizsgálaton 
kell részt venniük a meghatározott feltételek szerint a munkaköri alkalmasság újbóli 
véleményezése érdekében. 

Az időszakos vizsgálatokat a 18. életévét be nem töltött munkavállalónál évente, 
az idősödő munkavállalónál – néhány kivétellel – ugyancsak évente kell elvégezni 
Ezen kívül meghatározott egészségügyi kockázatoknak kitett munkavállalók eseté-
ben eltérő ennek gyakorisága.

Soron kívüli munkaköri, szakmai, valamint személyi higiénés  
alkalmassági vizsgálat

A nagykereskedelmi kkv-knak, mint munkáltatóknak a napi munkavégzés során 
a tőlük elvárható módon figyelemmel kell kísérniük munkavállalóik tevékenysé-
gét oly módon is, hogy teljesítményük esetleges változásában közrejátszhatnak-e 
egészségi állapotukat rontó munkabiztonsági okok. Soron kívüli munkaköri, vagy 
szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni ugyanis akkor, ha a munkavállaló, 
valamint a tanuló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely fel-
tehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető 
ellátására, a szakma elsajátítására, valamint gyakorlására.

A munkáltatónak ügyelnie kell arra, hogy meghatározott egészségügyi tünetek ész-
lelése esetében is soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálatokat kell elvégezni, de 
hasonlóképpen heveny foglalkozási megbetegedés, vagy például ismétlődő mun-
kabaleset előfordulását követően. Egyes egészségügyi tünetek munkavégzés köz-
ben észlelhetők, vagy gyanúra adhatnak okot. A munkahelyi okokra visszavezethető 
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rosszullét, betegség, továbbá 30 napos keresőképtelenséget követően is soron 
kívül kell eljárni. A munkavállaló munkavégzésének 6 hónapot meghaladó szünete-
lését követően is soron kívüli alkalmassági vizsgálat szükséges.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatot orvos, munkavédelmi hatóság, munkáltató, 
vagy képző intézmény kezdeményezhet.

További alkalmassági feltételek

A nagykereskedelmi kkv-k körében általában sokrétű a foglalkoztatottak össze-
tétele. Magasabb arányú például a nők, vagy időskorúak foglalkoztatása, így 
erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Sajátos alkalmassági előírások vonatkoznak 
ugyanis a nők, továbbá a fiatalkorúak, valamint az időskorúak foglalkoztatására. 
A nagykereskedelmi tevékenységhez kötődő fizikai terhelés miatt azzal is számolni 
kell a munkaköri alkalmasság vizsgálatánál, hogy az idősödő, vagy a női munka-
vállalók csak a munkakörök egy részének betöltésére alkalmasak.

Az előbbiekkel is összefüggésben sajátos helyzet alakult ki a kereskedelem mun-
kaerő piacán. A jelenlegi és a belátható néhány éves időszakon belül várható 
munkaerőpiaci helyzetben a munkaerő utánpótlásának egyik lehetséges forrása 
éppen az idősödő munkavállalók, továbbá a női dolgozók köre. Így a nagykereske-
delmi vállalkozásoknak érdekük tevékenységük, technológiájuk, ezen keresztül a 
munkakörülmények olyan irányú fejlesztése, hogy ezekhez a munkaerőpiaci lehe-
tőségekhez könnyebben legyenek képesek alkalmazkodni a nagykereskedelmi 
kkv-k. A versenyképességet is javító elmozdulás lehet, ha a nagykereskedelmi 
munkaadók, több, a munkavállalók fizikai terhelését csökkentő technológiával, esz-
közzel fejlesztik tevékenységüket.

A munkaköri alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon általában a 
foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvos végzi. A szak-
mai alkalmasság előzetes vizsgálatát első fokon a szakképző intézménybe jelent-
kező tanulóknál a képzőhely iskolaorvosa végzi (ennek hiányában kijelölt foglal-
kozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa). A tanulók időszakos és soron kívüli 
szakmai alkalmassági vizsgálatát, amire az oktatást támogató nagykereskedelmi 
kkv-knak oda kell figyelniük, vagy a képzőhely iskolaorvosa, vagy kijelölt foglalko-
zás egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi.

A személyi higiénés alkalmassági vizsgálatot a munkát végző személyek esetében 
a háziorvos végzi.



57

A munkavállalónak lehetősége van az első fokon végzett orvosi alkalmassági vizs-
gálat eredménye ellen kifogással élni, de a másodfokú döntés eredményének meg-
születéséig a korábbit kell figyelembe vennie neki is, és a munkáltatójának is.

Az előbbi orvosi alkalmassági vizsgálati rendszer azért fontos a gyakorlatban, mert 
figyelmet kell fordítani a bemutatott igazolások forrására is, az előírásoktól eltérő hely-
ről származó orvosi igazolás nem megfelelő nyomtatvány, nem vehető figyelembe.

Az orvosi alkalmassági vizsgálatok egyes lépései

A munkaköri, szakmai, valamint a személyi higiénés alkalmassági véleményben 
meg kell határozni, hogy a munkavállaló az adott munkakörre, tevékenységre, a 
tanuló pedig az adott szakmára alkalmas, ideiglenesen nem alkalmas, vagy egyál-
talán nem alkalmas. Korlátozások is előírhatók az alkalmazásban, amit a munkál-
tatónak figyelembe kell vennie. 

Lényeges körülmény az orvosi alkalmassági vizsgálatokban, hogy az alkalmat-
lanság okát a munkáltatóval, vagy a képzőhellyel csak a vizsgált személy írásbeli 
hozzájárulásával lehet közölni. Ebben az esetben arra is figyelemmel kell lenni, 
hogy a fiatalkorúak (fiatalkorú foglalkoztatott, vagy tanulók) nyilatkozattételi jogai 
korlátozottak.

Az egészségügyi vizsgálatokról megfelelő dokumentációt kell vezetni, így az orvos 
egészségügyi törzslapot állít ki. Meghatározott munkakörökben a munkavállaló, 
valamint a tanuló egészségügyi nyilatkozatot tölt ki és ír alá, amit a vizsgálatot 
végző orvosnak átad. A vizsgálatot végző orvos ugyanakkor kitölti, aláírja, a vizs-
gált személlyel is aláíratja az ,,Egészségügyi Nyilatkozat és vizsgálati adatok’’ 
könyvecskét, amelyet a vizsgált személy őriz meg.

A nagykereskedelmi kkv-k számára is fontos, célszerű erre az újonnan felvett alkal-
mazott figyelmét felhívni, hogy munkahely váltásakor, a munkaviszony megszű-
nésekor, vagy a szakoktatás befejezésekor az első fokon eljáró orvos kiállítja az 
egészségügyi törzslap kivonatát, amit az új munkahelyen az alkalmassági vizsgá-
latot végző orvosnak át kell adni. Tehát nem a törzslapot kapja meg a munkavállaló, 
vagy a tanuló, a kivonatot pedig nem a munkáltatójának kell leadnia, azt a munka-
adó el sem fogadhatja.

A nagykereskedelmi kkv-k orvosi alkalmassági vizsgálatokkal  
összefüggő feladatai

A legfontosabb, hogy a munkavállaló, a tanuló, továbbá másik oldalról a mun-
kaadó nagykereskedelmi kkv-k számára az orvosi alkalmassági vizsgálatok 
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eredményeinek figyelembe vétele kötelező, rendkívül súlyos és kockázatos azoktól 
bármilyen módon eltérni.

A munkáltató számára döntő fontosságú körülmény, hogy az alkalmazott az elvég-
zett kötelező orvosi vizsgálatok alapján képes-e egészségkárosodás nélkül betöl-
teni munkakörét. Óriási kockázattal jár mind a munkaadó, mind a munkavállaló 
számára, ha a munkaköri, munkahelyi besorolásnál az előírásoktól eltérve nem 
veszik figyelembe a vizsgálati eredményeket. Éppen ezért szigorúak a munkáltató 
nagykereskedelmi kkv-kra háruló feladatok. Szabályozást is ki kell dolgozniuk, ami-
hez a foglalkozás-egészségügyi orvos véleményét is ki kell kérni.

Az egyik legfontosabb követelmény ezen a területen, hogy a nagykereskedelmi 
kkv-knak, mint munkáltatóknak írásban kell meghatározniuk a munkaköri alkalmas-
sági vizsgálatok rendjét, az ezzel kapcsolatos feladatokat. Rögzítenie kell, melyek 
azok a munkakörök, ahol meghatározott szintű megterhelés miatt egyes szemé-
lyek nem foglalkoztathatók (például fiatalkorúak, idősödő korúak, vagy például 
gyermekvállalással összefüggésben nők).

A munkáltató kötelessége valamennyi munkavállalót a meghatározott rendben elő-
zetes, időszakos, soron kívüli, vagy záró munkaköri orvosi alkalmassági vizsgá-
latra küldeni. Ez a kötelezettség kiterjed a munkába lépésre, a munkahely, munka-
kör megváltoztatására, továbbá a kéthetes időszakot túllépő külföldi kiküldetésre 
is, aminek fokozatait a jogrend előírja.

A munkaköri, valamint a szakmai alkalmasságot elbíráló szerv a munkahelyi körül-
ményekről a helyszínen is tájékozódhat. 

A nagykereskedelmi kkv-k egy része számára a munkabiztonsághoz kapcsolódó 
tevékenységükben a fontos besorolási követelmények közé tartoznak a következők: 

Járványügyi érdekből kiemelt munkakörök, tevékenységek

• közfogyasztásra szánt élelmiszer (beleértve az ételt, italt) előállításával, vala-
mint forgalmazásával (kivéve a csomagolt élelmiszerek és a nyers zöldség-
gyümölcsfélék szállítását, tárolását) foglalkozó, továbbá ilyen munkahelyeken 
tisztítást, takarítást végző személy

• gyógynövény, gyógynövény-kivonat, valamint az élelmiszer és gyógyszer foga-
lomkörébe nem tartozó egyéb – de az emberi szervezetbe kerülő vagy azzal 
érintkezésben használatos –anyagok, készítmények (kozmetikum, gyógyvíz, 
ásványvíz, tápszerek stb.) előállításával, kiszerelésével kapcsolatos valameny-
nyi munkakör
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Fizikai, kémiai kóroki tényezők alapján időszakos munkaköri alkalmassági 
vizsgálat szükségessége

• növényvédő szerek

Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek

• vagyonvédelmi tevékenység

Egyéb baleseti veszéllyel járó munkakörök

• mozgó munkaeszközök, munkaeszközök mozgó elemei, haladó (mozgó) ter-
mékek mellett, vagy közelében végzett munka

A sérülékeny csoportok egészségére veszélyes, tiltást igénylő megterhelések

• közepesen nehéz munka
• anyagmozgatási munka

 ≥ 10 kg tömeg emelése

• közepesen nehéz fizikai munka

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás a nagykereskedelmi kkv-knál

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás lényeges intézménye a munkabiztonság-
nak. Szabályait a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. számú 
NM rendelet határozza meg. A rendszer célja, hogy a megfelelő szintű munka-
biztonság, a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében egy szakosított 
egészségügyi szolgálat tevékenykedjen, mely közvetlenül elérhető a munkaadók 
és a munkavállalók számára. Ennek alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálta-
tás nyújtására kizárólag ez a szolgálat jogosult, ahol alapszolgáltatás és szakellá-
tás egyaránt elérhető a vállalkozások számára.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetésére jogosultaknál lényeges fel-
tétel, hogy foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében orvosi tevékenységet 
csak foglalkozás-orvostan szakorvos, vagy üzemorvostan szakorvosi szakképesí-
téssel rendelkező szakorvos folytathat. Esetenként előfordult az is, hogy a munkál-
tató nem a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóhoz, hanem – helytelenül – más 
egészségügyi intézményhez irányította a munkavállalóját.

A szolgálat a következő legfontosabb feladatokat látja el a nagykereskedelmi kkv-k 
részére:

• a meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok, az ehhez szükséges 
szakorvosi vizsgálatok,
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• a foglalkozási megbetegedések kivizsgálása,
• a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,
• az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
• a munkahelyek kémiai biztonságát érintő egészségügyi tennivalók,
• a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget érintő felvilá-

gosítás,
• a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozása
• meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti jár-

művezetők egészségi alkalmassági vizsgálata
• meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezése,
• közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munka-egészség-

ügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
• közreműködés a munkahelyi elsősegélynyújtásban, a sürgős orvosi ellátás 

megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
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A munkaeszközök biztonságos használata a 
nagykereskedelmi létesítményekben 
A nagykereskedelmi kkv-k körében a munkavédelem, a munkabiztonság egyik 
kulcsterülete a munkaeszközök biztonságos használatának kérdése. A munkaesz-
közök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális 
szintjét a 10/2016. számú NGM rendelet határozza meg.

Alapvető munkabiztonsági követelmény a nagykereskedelmi kkv-k létesítménye-
iben, hogy a munkáltató a munkavállaló munkavégzéséhez olyan munkaeszközt 
köteles rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkal-
mazott munkavédelmi megoldásokban megfelel a munkavédelemre vonatkozó 
szabályoknak, így a használata biztonságos.

A munkaeszközök használatának rendjét szabályozni kell a nagykereskedelmi kkv-
knak is. A munkaeszközöket kizárólag azok kezelője használhatja, ha az a kocká-
zatértékelés szerint veszélyt jelent a munkavállalók biztonságára. Javítást, átala-
kítást, karbantartást csak külön megbízott, oktatásban is részesített munkavállaló, 
vagy külső szakember végezhet.

A munkavállalókat a munkaeszközök szakszerű és biztonságos használatáról tájé-
koztatni kell, egyebek mellett a meghibásodási lehetőségekről és a meghibásodás 
esetén szükséges tennivalókról is. A tájékoztatást érthetően, ahol szükséges, írás-
ban kell megadni, a munkavállalót munkába állásakor, a munkaeszköz átalakítása-
kor, új munkaeszköz használatba vételekor, vagy üzembe helyezésekor, munkavé-
delmi oktatás keretében.

A legfontosabb követelmények a munkaeszközök használatában a nagykereske-
delmi kkv-k létesítményeiben a következők:

• Munkaeszközt csak a rendeltetésének megfelelő célra és körülmények között 
szabad használni. 

• Egy munkaeszközt elindítani kizárólag az indító berendezés szándékos működ-
tetésével lehet.

• A munkaeszközt el kell látni a biztonságos működéshez szükséges biztonsági 
elemekkel, így szükség szerint vészkikapcsolóval is, melynek könnyen elérhe-
tőnek kell lennie. A munkaeszköz meghibásodása, vagy megrongálódása sem 
idézhet elő veszélyes munkabiztonsági helyzetet. Megfelelő védőintézkedést 
kell tenni, ha a munkaeszköz törése, szétesése, vagy leesése veszélyeztetheti 
a munkavállalót.
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• A munkaeszközöket a munkabiztonsággal kapcsolatos jelzésekkel is el kell látni. 
A munkavállaló biztonsága érdekében alkalmazott jelölésnek, figyelmeztető jel-
zésnek egyértelműnek, könnyen észrevehetőnek és érthetőnek kell lennie.

• Meg kell határozni a karbantartáshoz szükséges intézkedéseket is. A karban-
tartási utasítással rendelkező munkaeszközről naprakész karbantartási naplót, 
a többi munkaeszköz biztonságot befolyásoló karbantartásáról pedig napra-
kész nyilvántartást kell vezetni. Karbantartási műveletet csak a munkaeszköz 
leállított állapotában szabad végezni. Gondoskodni kell az időszakos ellenőrző 
felülvizsgálatok elvégzéséről is, aminek rendjét meg kell határozni. A vizsgála-
tokról jegyzőkönyv felvétele kötelező.

Tároló állványok biztonsági követelményei

Különösen fontos a nagykereskedelem terü-
letén szinte mindenütt jelen lévő tároló állvá-
nyok biztonsága. A tároló állványok használa-
tára vonatkozó előírásokat az MSZ EN15635 
szabvány tartalmazza (mely magyar nemzeti 
szabvánnyá minősített európai szabvány). 
Kiemelten kell ügyelniük a nagykereskedelmi 
nagyvállalkozásoknak a következőkre.

Alapvető, hogy a nagykereskedelmi raktárakban a tároló állvány beállítása, majd 
használata szigorú munkavédelmi, munkabiztonsági követelményekkel párosul. 
Az előírások megszegése munkabiztonsági kockázatot jelent. Ezért a tároló állvá-
nyok használata is különleges figyelmet igényel a nagykereskedelmi vállalkozások 
részéről.

A tároló állványok műszaki tulajdonságait, egyebek mellett a biztonságos teherbíró 
képességét a gyártó határozza meg. A műszaki tulajdonságokat tartalmazó és a 
használattal kapcsolatos egyedi információkat, melyek a szakszerű és biztonságos 
használathoz kötődnek, tovább kell adni a forgalmazás során, gondoskodva eljut-
tatásáról a felhasználók részére. 

A tároló állványok helyhez kötöttek, de állítási lehetőségekkel is rendelkezhetnek. 
A tárolóeszközök helyes összeállítását és beszerelését az előírásoknak megfe-
lelő módon kell elvégezni, amihez a szállító köteles megadni minden szükséges 
információt. Változtatás csak a szállító, vagy a megfelelő jogosultsággal rendel-
kező szakértő szakvéleménye alapján lehetséges, különösen a hegesztéssel, vagy 
csavarozással járó átalakítások esetében. Ez a helyhez kötöttséget, szilárdságot, 
teherbírást befolyásolhatja. 
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Rendkívül fontos követelmény a biztonságos terhelésre figyelmeztető felirat, amit 
szükség szerint (például átalakítás esetében) frissíteni kell.

A nagykereskedelmi vállalkozásnak ki kell jelölnie a tárolóeszközök biztonságáért 
felelős személyt is, és annak a személynek a nevét a raktári dolgozókkal közölni 
kell. A kijelölt személy a felelős a kapcsolattartásért a tároló állvány szállítójával, 
továbbá a tárolóeszközök biztonságos üzemi állapotban tartásáért. Tájékozottnak 
kell lennie a munkabiztonsági kockázatok kérdéseiben, valamint ismernie kell a 
veszélyek megelőzését és elhárítását szolgáló óvintézkedéseket.

A tároló állványokat használó alkalmazottaknak megfelelő szintű képzésben kell 
részesülniük azok használatáról.

A nagykereskedelmi tevékenység során folyamatosan ellenőrizni kell a használat-
ban lévő tároló állványok biztonságát. Szükség szerint gondoskodni kell a szak-
szerű karbantartásról, javításokról is. 

A tároló állványok esetleges károsodásának szintjét minősíteni kell. A zöld szint azt 
jelzi, hogy a határérték nem igényli az állvány teherviselő képességének csökken-
tését, melyet a terhelési felirat jelez, vagy nem igényli a rendszer javítását. A sárga 
szint veszélyes károsodás, amely intézkedést igényel, amilyen hamar csak lehet. 
Ez egy olyan területet azonosít, ahol a károsodás miatt már helyreállítás is szüksé-
ges, de ez még nem igényli az állvány azonnali kirakását. 

Egy sérült tároló állvány, vagy annak eleme csak javítás után terhelhető. Ehhez a 
tárolóeszközt biztonságosnak kell nyilvánítani. 

A piros kockázati szint olyan károsodás, amely esetében azonnal intézkedés szük-
séges. Ez az érintett állványterület azonnali kirakását és elkülönítését igényli a 
javítási munkák elvégzéséig.

A sárga kockázati szint egyébként átminősíthető piros szintre, ha a javítási munkát 
nem végzik el az eredeti jelöléstől számított négy héten belül.

A tároló állványok károsodása esetén meg kell állapítani annak okát, a javításokat 
követően pedig minősíteni kell a teherbíró képességet is.

A tároló állványok használata során minden észlelhető rendellenességet haladék-
talanul jelenteniük kell a munkavállalóknak.
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Villamos berendezések használata

A villamos berendezések használatakor különösen az érintésvédelemre kell kiemelt 
figyelmet fordítani. Az érintésvédelmi ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat szigo-
rúan be kell tartani.

Villamos berendezések ellenőrzését, karbantartását, javítását csak az arra jogosult 
szakemberek végezhetik el.

A megfelelő tanúsításokra kiemelt figyelmet kell fordítani.

A mozgó munkaeszközök használata

A nagykereskedelmi kkv-k létesítményeiben a mozgó – önjáró és nem önjáró – 
munkaeszköz a használata során a rajta elhelyezkedő, vagy az azt kezelő munka-
vállaló egészségét, testi épségét nem veszélyeztetheti, a munkabiztonsági kocká-
zatnak a lehető legkisebbnek kell lennie.

A mozgó munkaeszköz rendeltetésszerű használata során figyelmet kell fordítani a 
felborulásból, átfordulásból eredő veszélyek elkerülésére, elhárítására.

Az önjáró munkaeszköz használatakor, amelynek mozgása a munkavállalóra koc-
kázatot jelenthet, különösen a következőkre kell ügyelni a nagykereskedelmi kkv-k 
létesítményeiben:

• illetéktelen személy nem indíthatja el,
• csak fék- és rögzítő berendezéssel használható,
• a kezelője részére megfelelő látóteret kell biztosítani,
• a használat körülményeitől függően csak a megfelelő világító berendezéssel 

használható.
Önjáró munkaeszközt csak az arra előírt vezetői, valamint kezelői engedéllyel ren-
delkező munkavállaló vezethet és kezelhet. A biztonságos működtetéshez szük-
séges munkáltatói utasításokat írásban kell megadni. A használattal kapcsolatos 
dokumentumot a munkaterületen kell tartani. Az önjáró munkaeszköz használatá-
hoz a munkaterületen szükséges közlekedési szabályokat írásban kell meghatá-
rozni.

Teher emelésére csak olyan munkaeszköz használható a nagykereskedelmi léte-
sítményekben, amely az alkalmazás teljes időtartama alatt stabilitását és terhelhe-
tőségét megőrzi. Az emelési művelet végrehajtásában résztvevőnek ipari védősi-
sakot kell viselni, ha fejsérülés veszélye áll fenn.
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Teher emelésére használt munkaeszközhöz naplót kell rendszeresíteni és abba 
be kell jegyezni az elvégzett ellenőrzések és felülvizsgálatok eredményét. A teher 
emelésére használt munkaeszközön egyértelműen, jól látható módon fel kell tün-
tetni a névleges teherbírás értékét. A teher emelésére használt munkaeszköz biz-
tonságos állapotát minden munkakezdés alkalmával ellenőrizni kell.

A magasban végezhető munka a nagykereskedelemben

A nagykereskedelmi kkv-knak ügyelniük kell a magasban végez-
hető munka munkabiztonsági követelményeire. A kisebb alapte-
rületű raktárakban folyó áruelhelyezés, válogatás egyik leggyak-
rabban használt eszköze a létra. Számos munkabaleset a létra 
helytelen használatával függ össze, ezért a biztonságos haszná-
latának követelményeire ügyelni kell.

A létra fellépői, fokai munkaszintként akkor használhatók, ha más 
biztonságosabb munkaeszköz alkalmazása a kockázatértékelés alapján nem indo-
kolt a kockázat alacsony szintje, a tervezett használat rövid ideje, vagy a helyszín 
adottságai miatt.

A létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata során stabil legyen. A hordozható 
létra lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a 
létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, valamint a függesztett 
létrákat elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell.

A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létra lábainak szétcsú-
szását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével, vagy 
a szétcsúszást megakadályozó elemmel, vagy más módon kell megakadályozni. 
Sajnálatos módon a létrával folyó munkavégzés során ennek az előírásnak a meg-
szegése vezet a legtöbb, a létra használatával kapcsolatos munkabalesethez.

A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és 
elhelyezni, hogy az egyéb kapaszkodási lehetőség hiányában legalább 1 méterre 
nyúljon ki a munkaszint fölé. Erre az előírásra sem fordítanak kellő figyelmet a 
nagykereskedelmi létesítményekben, vagy a megfelelő hosszúságú létra hiányá-
ban, vagy az adott munkafeladat egyszerűsítése érdekében.

A kitolható, az átalakítható, valamint az egymásba illeszthető létrát csak úgy szabad 
használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest ne mozdulhassanak el. A vontat-
ható létrát használat előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. A támasztólétrának a 
vízszinteshez képest 60–75°-os szöget kell bezárnia a létra típusától függően.
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A létrát úgy kell használni a nagykereskedelmi raktárakban, hogy a kapaszkodás 
és a biztonságos állás lehetősége mindvégig biztosított legyen.

A létrát a használat megkezdése előtt szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, 
deformálódott, hiányos létra nem használható.
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A nagykereskedelmi raktárakban használt gépek 
egészségvédelmi és biztonsági követelményei
A nagykereskedelmi kkv-knak ügyelniük kell a létesítményeikben használt gépek 
munkabiztonsági követelményeinek betartására. A gépek biztonsági követelmé-
nyeire és megfelelőségének tanúsítására vonatkozó előírásokat a 16/2008. számú 
NFGM rendelet tartalmazza.

A nagykereskedelmi raktárakban használt gép nem veszélyeztetheti a munkavál-
lalók egészségét és biztonságát. A gépeknek meg kell felelniük az alapvető biz-
tonsági és egészségvédelmi követelményeknek, amire a nagykereskedelmi kkv-
knak tevékenységük során ügyelniük kell, beszerzéskor és használatkor egyaránt. 
Figyelmet kell fordítani a gépek beszerzésekor arra, hogy a CE jelölést viselő gép, 
és amelyhez mellékelték a meghatározott tartalmú EK-megfelelőségi nyilatkoza-
tot, megfelel az előírt rendelkezéseknek. A honosított harmonizált szabványnak 
megfelelően gyártott gép megfelel a szabvánnyal lefedett alapvető biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeknek.

A gépet a gyártónak, vagy a meghatalmazott képviselőjének a forgalomba hozatal 
előtt CE megfelelőségi jelöléssel kell ellátnia, amit a nagykereskedelmi kkv-knak 
beszerzéskor ellenőrizniük kell. A megfelelőségi jelölést a gépen jól láthatóan, egy-
értelműen és maradandóan kell elhelyeznie a gyártónak, vagy a szállítónak, így az 
ellenőrizhető.

A CE megfelelőségi jelöléssel, EK-megfelelőségi nyilatkozattal ellátott gép eseté-
ben is a piacfelügyeleti hatóság elrendelheti a kivonását a forgalomból, megtilthatja 
annak használatát. Az ezzel kapcsolatos információkat figyelemmel kell kísérni.

A gépek rendeltetésszerű használatának körülményei között a kezelő személyt érő 
kényelmetlenséget, fáradtságot, valamint fizikai és lelki megterhelést a lehető leg-
kisebbre kell csökkenteni, amely érdekében ergonómiai alapelveket is figyelembe 
kell venniük a nagykereskedelmi kkv-knak.

Fontos munkabiztonsági előírás, hogy a gépek csak szándékos működésbe hoza-
tallal indíthatók el. A gépleállítás módja lehet normál, kezelői, vagy vészleállítás, 
az előírt feltételek alapján. A veszélyek elhárítása érdekében a gépet vészleállító 
berendezéssel is el kell látni, ennek hiányában nem szabad beszerezni.

Különös figyelmet kell fordítaniuk a nagykereskedelmi kkv-knak egyebek mellett 
arra is, hogy egy gép nem indulhat el váratlanul, vagy ne legyen megakadályoz-
ható a leállásban. A gépek mozgó alkatrésze, vagy egy tartott tárgy nem eshet le, 
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vagy nem dobódhat ki. A gépeknek és részegységeinek, valamint szerelvényeinek 
stabilnak kell lenniük. Ügyelni kell a védőburkolatok meglétére, valamint épségére, 
szilárd elhelyezésére is.

Az egészségvédelem, biztonság oldaláról fontos követelmény a beszorulás, csú-
szás, botlás, leesés veszélyeinek mérséklése a gépek használatakor, ami más 
irányú munkabiztonsági előírásokkal is összefügg.

A gépek beállítási, karbantartási, javítási, tisztítási és szervizelési követelménye-
inek a gyártó utasítása, valamint a jogszabályi előírások szerint kell eleget tenni.

A gépre vonatkozó információkat és figyelmeztetéseket közérthető szimbólumok, 
vagy piktogramok formájában biztosítják. A gép irányításához szükséges informá-
cióknak egyértelműnek és könnyen érthetőnek kell lenniük. Ügyelni kell arra, hogy 
ezek a jelzések a gép használata során ne kopjanak le. 

Minden gépet el kell látni a tagállamban használt hivatalos közösségi nyelven írott 
használati utasítással.

Az emelőgépek biztonságos használata a nagykereskedelemben

A targoncák ugyan helyigényesek, de a nagykereskedelmi középvállalkozások 
használják ezeket a munkaeszközöket is. Szabálytalan, figyelmetlen használata 
súlyos baleseteket okozhat, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a következőkre.

Emelőgépet (targoncát) önállóan az a személy kezelhet, aki:

• előzetes és időszakos orvosi vizsgálatok alapján erre alkalmas,
• rendelkezik az emelőgépre (targoncára, személyemelőre) előírt képesítéssel,
• az emelőgép kezelésére a munkáltatótól írásbeli megbízással rendelkezik.

Az emelőgépek használata során egyéni védőeszközöket, így a munkavédelmi 
lábbelit, valamint a fejvédő sisakot (személyemelő és gyalogkíséretű targonca ese-
tén) kötelező viselni.

A műszakkezdés előtt ellenőrizni kell a targonca megfelelő működését, szemre-
vételezéssel és működéses ellenőrzéssel. Minden műszak megkezdése előtt az 
emelőgép (targonca) kezelője köteles megvizsgálni az emelő berendezés követ-
kező egységeit: kormány- (vagy: irányító-) szerkezet, fékrendszer, hidraulika, kere-
kek, villamos jelző elemek működése.

Az esetleges munkabaleset felelősségi vizsgálata miatt is fontos követelmény, 
hogy hiba esetén azt kötelező az emelőgép naplóban rögzíteni és a munkahelyi 
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vezetőnek jelenteni. Az emelőgép naplóban minden műszak megkezdése előtt a 
megfelelő működésű, biztonságos állapot („megfelelő” – „nem megfelelő”) tényét 
is rögzíteni kell.

A gyalogkíséretű targonca használata során a környezet beláthatósága, az aka-
dálymentes közlekedés rendkívüli fontosságú. A targoncával a váratlan gyalogos 
közlekedés miatt fokozottan ügyelni kell a be nem látható útszakaszokra; az eme-
lőgépek használata során – a gép környezetében tartózkodók figyelmeztetésére 
– működtetni kell a sárga figyelmeztető fényjelzést is.

A targoncák túlterhelése súlyos baleseteket okozhat.

A gyalogkíséretű targoncáknál a támasztó kerekek induláskor, amíg „felveszik” a 
megfelelő haladási irányt – oldal irányban kitérhetnek. Éles szögű kormányzása 
esetén a targonca „megugorhat”, főleg, ha magas súlypontú, ferde dőlésű, a tar-
gonca fel is borulhat.

A nagykereskedelmi raktárak területén személyeket emelni csak az erre a célra 
rendszeresített emelőgépekkel megengedett. A személyemelő használata során 
a fejvédő sisak viselése kötelező. A személy emelőgépekről a tároló állványzatra 
felmászni tilos.

A komissiózó targonca működtetése közben a leesés veszélye miatt kötelező hasz-
nálni az egyéni védőeszközt, a kiesést gátló teljes test hevederzetet.
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Az egyéni védőeszközök használatának 
követelményei, biztonsági és egészségvédelmi 
jelzések a nagykereskedelmi létesítményekben
A nagykereskedelmi kkv-knál dolgozó mun-
kavállalóknak munkavégzésük során az 
oktatáson és az alkalmassági vizsgálatokon 
túl két területen kiemelt figyelmet kell fordíta-
niuk a napi munkavégzésükhöz közvetlenül 
kötődő követelményrendszerhez. Ezek az 
egyéni védőeszközök használata, valamint 
a biztonsági és egészségvédelmi jelzések 
rendje. Mindkét előíráscsomag a munka-
vállalók személyes biztonságát szolgálja. 
Természetesen másik oldalról a munkaadó 
nagykereskedelmi kkv-knak biztosítaniuk 
kell a kötelezően előírt egyéni védőeszközö-
ket és gondoskodniuk kell létesítményeikben 
a biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről.

Az egyéni védőeszközök használatának követelményei

A nagykereskedelmi kkv-nak, mint munkáltatónak munkavédelmi kötelezettsége, 
hogy megteremtse a biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavállalóra is 
hárulnak kötelezettségek ugyanakkor, melyek az előírásoknak megfelelő szak-
szerű munkavégzés mellett az egyéni védőeszközök használatát határozzák meg. 
A munkavállalók munkahelyi egyéni védőeszköz használatának minimális bizton-
sági és egészségvédelmi követelményeit a 65/1999. számú EüM rendelet rögzíti. 
Ennek alapján a munkáltatónak biztosítania kell az egyéni védőeszközöket, de 
emellett használatuknak feltételeit is. Ezek az előírások minden nagykereskedelmi 
kkv-ra kiterjednek, akik szervezett munkavégzés keretében munkavállalót foglal-
koztatnak. Az egyéni védőeszközöket a kölcsönzött munkavállalók, diák-, vagy 
nyugdíjas szövetkezeten keresztül foglalkoztatott munkavállalók esetében is bizto-
sítani kell (ugyanígy az oktatást, valamint szükségesek a megfelelő alkalmassági 
vizsgálatok az ő esetükben is).

Az egyéni védőeszközök munkavédelmi szerepe kiemelkedő fontosságú a nagyke-
reskedelmi kkv-k körében is. Szükségességük szintje több tényezőtől is függ, így 
például a forgalmazott termékek jellegétől, az alkalmazott nagykereskedelmi tech-
nológiájától, vagy az építmény sajátosságaitól egyaránt. Az egyéni védőeszközök 
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használatának a célja az, hogy a munkavégzés egészségkárosító kockázatait az 
egészségre nem veszélyes szintre csökkentsék ott, ahol a munkakörülmények, 
munkakörnyezet más módon már nem javítható munkavédelmi oldalról. 

Az egyéni védőeszközök használatához kapcsolódó gyakorlati probléma, amely 
esetenként felvetődik, hogy a közönséges munkaruha nem minősül védőeszköz-
nek. Kizárólag az olyan öltözet számít egyéni védőeszköznek, melyet eleve a mun-
kavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek. A pusztán az utcai 
ruházatot kímélő munkaruha így nem minősíthető egyéni védőeszköznek.

A nagykereskedelmi kkv-knak, mint munkáltatóknak összetett az egyéni védőesz-
közökkel kapcsolatos feladatköre. A munkáltatónak feladata, hogy a munkaválla-
lókat ellássa a szükséges egyéni védőeszközzel, de emellett gondoskodnia kell 
azok használatának oktatásáról is. Az egyéni védőeszköz használatához szüksé-
ges képzés megszervezése is a munkáltató feladata. Felelősségi körébe tartozik a 
rendeltetésszerű használat ellenőrzése is. 

Alapvető munkavédelmi feladat az egyéni védőeszközök használati rendjének 
kialakítása, mely az egyes munkahelyek, valamint munkakörök veszélyességére, 
munkabiztonsági kockázataira épül. A kockázatbecslésre, a védőeszköz kiválasz-
tására vonatkozó adatokat, a mérési eredményeket, a szakértői véleményeket és 
ajánlásokat, továbbá a védőeszköz juttatásával kapcsolatos egyéb dokumentumo-
kat a munkáltatónak naprakészen kell nyilvántartania. Ezeket a nyilvántartásokat a 
hatóság ellenőrizheti.

Az egyéni védőeszköznek a nagykereskedelmi létesítményekben folyó munka-
végzés során megfelelő védelmet kell nyújtania a munkakörnyezeti kockázatokkal 
szemben, további veszélyt pedig nem okozhat. Minden tekintetben meg kell felel-
niük a munkavégzés körülményeinek, továbbá egyéb követelmények mellett az 
ergonómiai előírásoknak, továbbá a munkavállalók egészségi állapotának. A mun-
kabiztonsági kockázatoktól függően előfordulhat az is, hogy a munkavállalónak egy 
időben több védőeszközt kell használnia.

A nagykereskedelmi kkv kiemelt feladata meghatározni az egyéni védőeszközök 
használatának részletes feltételeit. Ebben figyelemmel kell lennie a munkabizton-
sági kockázatok súlyosságára, az egyes munkavállalók munkavégzési helyének 
jellemzőire, valamint a védőeszköz teljesítményére, valamint hatásfokára egyaránt. 
Meg kell határozni a viselés időtartamát is, az egyes munkafeladatokhoz kapcso-
lódva. Előfordulhat, hogy a munkavégzés sajátos körülményei miatt az egyéni 
védőeszközt az adott feladattól függően csak időlegesen kötelező használnia a 
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munkavállalónak, vagy több személynek is kell használnia. Ez nem okozhat egész-
ségügyi, vagy higiénés kockázatot a használók számára.

Lényeges feltétel, hogy a védőeszköz személyes használatra szolgál, kihordási 
ideje nincs. A védőeszközt a munkáltató ingyenesen köteles biztosítani, rendelte-
tésszerű használhatóságát pedig ellenőriznie kell. A karbantartás, tisztítás, vagy a 
javítás is a munkáltató feladata. Szükség szerint cserével kell gondoskodni arról, 
hogy a munkavállaló a megfelelő védőeszközt használni tudja, valamint az megfe-
lelő higiénés állapotban legyen.

A nagykereskedelmi kkv-knak, mint munkáltatónak előzetesen kell tájékoztatniuk 
a munkavállalókat a kockázatokról, azok jellegéről a nagykereskedelmi létesítmé-
nyekben, amelyekkel szemben munkavégzésük során a védőeszköz használata 
védelmet nyújt. A védőeszköz rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg magyar 
nyelvű tájékoztatót és használati utasítást kell a munkavállaló részére átadni. 
A tájékoztatást és a gyakorlati képzést írásban dokumentálni kell és azt a munka-
vállalóval alá kell íratni.

A munkavállaló kötelessége haladéktalanul tájékoztatni a munkáltatót, ha meg-
ítélése szerint a védőeszköz elvesztette védelmi képességét, vagy bármilyen, a 
rendeltetésszerű használattal kapcsolatos probléma jelzése.

Munkabiztonsági szempontból a vállalkozásoknak gondot jelentenek az „A-típu-
sos” foglalkoztatási formák, a kölcsönzött munkaerő, diák munkások jelenléte. 
Gyakran az ezekben a foglalkoztatási formákban dolgozók nem kapják meg azokat 
az egyéni védőeszközöket, amelyeket az „állandó” munkavállalók megkapnak, pél-
dául munkavédelmi cipőt, védőkesztyűt.

Az egyéni védőeszközök használati rendjének kialakítása

A nagykereskedelmi kkv-k feladata, hogy az egyéni védőeszközök használatát, jut-
tatásának rendjét munkahelyenként és munkakörönként részletesen, írásban sza-
bályozzák. Ennek során a következő kiemelt kérdéseket kell figyelembe venniük:

• meg kell határozni a nagykereskedelmi létesítményben azokat a munkafolya-
matokat, technológiákat és munkaeszközöket, amelyek a munkabiztonsági 
kockázatok felmérése nyomán védőeszköz használatát indokolják,

• mérlegelni kell az egyes munkakörökben a fizikai munka jellegét, mértékét,
• ki kell alakítani, annak a rendszerét, hogy milyen típusú védőeszközök 

szükségesek, a kockázatok jellegének és mértékének alapján, – meghatározva 
a védőeszköz védelmi képességét, valamint a használat időtartamát is,
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• fel kell mérni a legjellemzőbb veszélyek típusait a nagykereskedelmi raktárak-
ban, melyek lehetnek mechanikai, továbbá hőmérséklet, elektromosság, lég-
szennyeződés okozta veszélyek, az élelmiszereket forgalmazó nagykereske-
delmi létesítményekben a biológiai veszélyekkel is számolni kell,

• az egyéni védőeszközök kiválasztásakor külön kell vizsgálni az egyes testré-
szek védelmi lehetőségeit (fej, szem- és arc, légutak, kéz és a kar, lábfej és a 
lábszár, bőr, törzs és a has, továbbá az egész test védelme), mivel a védőesz-
közök típusai is ehhez a meghatározott felosztási rendhez igazodnak,

• a védőeszköz kiválasztását megelőzően a munkáltató köteles a védőeszköz 
típusbizonyítványa, valamint – szükség esetén – szakértői vélemény alapján 
felmérni, hogy a felhasználni tervezett védőeszköz megfelel-e az előírt követel-
ményeknek,

• ki kell alakítani a védőeszközök ellenőrzésének, tárolásának, cseréjének, kar-
bantartásának, továbbá az elhasználódott védőeszköz hulladékként kezelésé-
nek rendjét.

A nagykereskedelmi létesítményekben a munkakörülmények bármely változása 
esetén felül kell vizsgálni az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét.

A munkavállaló a védőeszköz használatáról érvényesen nem mondhat le. A mun-
kavállaló a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkáltató 
engedélyezte annak elvitelét (például a munkavégzés helye változó és más módon 
nem lehetséges biztosítani a védőeszközt a munkavállaló számára).

A nagykereskedelmi kkv-knak a védőeszköz juttatása rendjének meghatározásába 
– a jogszabályokban meghatározott esetekben, ahol kötelező – a munkavédelmi 
képviselőt, minden esetben a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot be kell vonnia, 
mivel jogosultak a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni. A munkavédelmi 
képviselő jogosult a védőeszköz biztosításáról és használatáról tájékoztatást kapni, 
az egyéni védőeszköz biztosításával és használatával kapcsolatos rendelkezések 
megsértése esetén pedig megfelelő intézkedéseket kezdeményezni.

Biztonsági és egészségvédelmi jelzések

A nagykereskedelmi kkv-knak megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk a tevé-
kenységüknek helyt adó létesítményekben a biztonsági és baleseti jelzésekre. 
A kisebb raktárak esetében gyakrabban előfordul, hogy ennek a kötelezettségnek 
nem tesznek megfelelő módon eleget, azzal az indokkal, hogy a munkavégzés 
rendje és a munkakörülmények ezt nem teszik szükségessé. Ez vita forrása lehet 
a vállalkozás és az ellenőrző hatóság között, mivel ahol a munkavédelmi kockázat 
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indokolja, ott a megfelelő jelzéseket – a raktár alapterületétől függetlenül – el kell 
helyezni. 

A nagykereskedelmi kkv-k létesítményeiben ugyanúgy a tevékenységük jellegze-
tessége a folyamatos árumozgatás és a rakodás a létesítményeken belül, mint 
a nagyvállalkozásoknál, a méretektől függetlenül. Folyamatos az árubeérkezés, 
a le- és felrakodás, az áruk elhelyezése a tároló helyeken, az összeválogatás, 
C+C rendszerben a beszerzők áruválogatása, valamint a kiszállítás. Ezért kiemelt 
jelentőségük van a biztonsági és egészségvédelmi jelzéseknek. A nagykereske-
delmi munkahelyen kötelező biztonsági és egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó 
követelményeket a 2/1998. számú MüM rendelet határozza meg.

A nagykereskedelmi létesítményekben biztonsági jelzés elhelyezése ott szüksé-
ges, ahol a munkabiztonsági kockázat magasabb szintje ezt indokolja, mivel az 
adott veszélyforrás más módon (például műszaki megoldással, vagy munkaszer-
vezéssel) nem szüntethető meg.

A különféle biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket meghatározott mértani for-
mákban, szín-, hang-, fény-, képjel (piktogram) alapján lehet elhelyezni azzal a 
céllal, hogy ezekkel is felhívják a figyelmet a munkabiztonságot gyengítő veszély-
forrásokra, kockázatokra.

A biztonsági jelek nem csak veszélyekre hívhatják fel a munkavállalók figyelmét, 
alapvető munkavédelmi információkat megadva, hanem tiltást, vagy rendelkezést 
is jelenthetnek. Ezek egységesen a következők lehetnek a nagykereskedelmi kkv-k 
létesítményeiben:

• tiltó jel, amely veszélyes magatartást tilt,
• figyelmeztető jel, amely veszélyforrásra hívja fel a figyelmet,
• rendelkező jel, amely meghatározott magatartást ír elő,
• elsősegély- vagy menekülési jel, ami a vészkijáratot, az elsősegélynyújtó helyet, 

vagy mentési eszköz elhelyezését jelezheti,
• tűzvédelmi tájékoztató jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz, vagy tűzoltó 

készülék elhelyezését jelzi,
• tájékoztató jel, amely további információt közöl.

A különféle eszközökön elhelyezett jelek mellett az akusztikus jel, szóbeli kommu-
nikáció, vagy a kézjel is része az adható munkabiztonsági jelzéseknek. A bizton-
sági jelzés lehet állandó, vagy csak időszakos.
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A biztonsági jelzések – táblák – színezetének egységes a rendje, így bármely mun-
kahelyen ugyanazt kell alkalmazni a figyelemfelhívás adott tartalma, célja alapján:

• vörös (piros): tiltás (veszély, vagy tűzvédelmi berendezés, eszköz, anyag),
• sárga, vagy borostyánsárga: figyelmeztetés,
• kék: rendelkezés,
• zöld: vészkijárat, menekülési útvonal, elsősegély, veszélymentesség.

Az egyes biztonsági táblák részletesebb szabályai a következők:

• tiltó jel, alakja kör, fekete piktogram fehér alapon, szélén és a harántsávban 
(egy áthúzás balról jobbra 45°-os szögben) vörös. Ilyen lehet például: dohá-
nyozni tilos, nyílt láng használata és dohányzás tilos, illetékteleneknek belépni 
tilos, szállítóeszközzel behajtani tilos, erre a helyre rakodni tilos,

• figyelmeztető jel, alakja háromszög, fekete piktogram sárga alapon, fekete sze-
géllyel. Ilyen lehet például: gyúlékony (tűzveszélyes) anyag, mérgező anyag, 
maró anyag, munkagép közlekedés, áramütés veszélye,

• rendelkező jel, alakja kör, fehér piktogram kék alapon. Ilyen lehet például: fej-
védő használata kötelező, lábvédő használata kötelező, védőkesztyű haszná-
lata kötelező, gyalogosok részére,

• elsősegély, vagy menekülési jel, alakja téglalap, fehér piktogram zöld alapon. 
Ilyen lehet például: menekülési út, vagy vészkijárat, elsősegély,

• tűzvédelmi tájékoztató jel, alakja téglalap, vagy négyzet, fehér piktogram vörös 
alapon. Ilyen lehet például: tűzoltó készülék, tűzbejelentő telefon.

Külön is jelezni kell azokat a helyeket, ahol a munkavállalók, vagy a munkavégzés 
hatókörében tartózkodók akadályba ütközhetnek, vagy tárgyak esésének veszélye 
fenyegeti az ott tartózkodókat. Ezt váltakozó fekete-sárga, vagy vörös-fehér csíko-
zással kell jelezni, a külön meghatározott formában.

A közlekedési útvonalak jelölése fontos követelmény a nagykereskedelmi kkv-k 
létesítményeiben. Itt nem csak a járművek, hanem a gyalogosan mozgók közle-
kedésének, mozgásának rendjét kell jelölésekkel megadni. A járművek közleke-
dési útvonalának jelölése az arra alkalmas, nagyobb létesítményekben jól látható, 
lehetőleg fehér, vagy sárga, folyamatos csíkkal történhet, figyelemmel a padozat 
színére is.

A világító jeleknél, hangjelzéseknél az előírások betartásával, egyebek mellett a 
megfelelő erősséggel azt kell elérni, hogy ezek a jelzések elérjék az érintett, veszé-
lyeztetett munkavállalókat. A menekülésre felszólító hangjelnek folyamatosnak kell 



76

lennie. A szóbeli kommunikációnak, valamint a kézjelzésnek is alkalmasnak kell 
lennie a veszély egyértelmű, érthető jelzésére.

A nagykereskedelmi létesítmények szabadtéri területein is az állandó közlekedési 
útvonalakat ki kell jelölni.

A nagykereskedelmi kkv-k feladata a biztonsági jelzések kihelyezése, karbantar-
tása, valamint azoknak a munkakörülmények változásai, vagy elhasználódásuk 
nyomán cseréje. A kihelyezésnél, alkalmazásunknál ügyelni kell a felismerhető-
ségre, amit folyamatosan ellenőrizni is kell.

A munkáltató nagykereskedelmi kkv feladata megismertetni a munkavállalókkal a 
biztonsági jelzéseket, azok jelentését. A munkavállalóknak a biztonsági jelzéseket 
kötelező figyelembe venniük munkavégzésük során.

Képernyő előtti munkavégzés
A nagykereskedelmi kkv-k a technológiai fejlesztések nyomán egyre több informatikai 
eszközt alkalmaznak, így a szellemi tevékenységet folytató alkalmazottai sok munkát 
végeznek képernyő előtt. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeit az 50/1999. számú EüM rendelet határozza meg.

Az előírások azokra a munkavállalókra vonatkoznak, akik napi munkaidejükből leg-
alább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használnak. Így a nagy-
kereskedelmi kkv-k körében is jelentős az irodai dolgozók számítógép használata. 
A kisebb létszám mellett a fizikai dolgozók egy kisebb része is használ számítógé-
pet, de csak rövidebb ideig. Sajátos a pénztárosi munkát végzők helyzete, mivel 
számos nagykereskedelmi kkv-nál, nem csak a C+C raktáráruházakban a számlá-
zási igények miatt képernyő előtt végzik munkájukat. A legkorszerűbb pénztárgé-
pek egyébként képernyő jelleggel működnek.

A nagykereskedelmi kkv körében is az egyik legfontosabb követelmény, hogy a 
munkahelyen a napi munkavégzés során a munkavállalót a képernyő előtti megter-
helésének csökkentése érdekében a képernyős munkavégzését rendszeres idő-
szakonként szünetekkel kell megszakítani, vagy más tevékenységgel felcserélni. 
A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama nem lehet kevesebb, mint 
tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje nem haladhatja 
meg a napi munkaidő hetvenöt százalékát.

A képernyő előtti munkavégzés tapasztalatai azt jelzik, hogy a munkavédelmi előírá-
sok betartása számos esetben nehézségekbe ütközik. Előfordulhat, hogy az adott 
feladat jellege sem engedi meg pontosan az előre eltervezett szünet megadását, 
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mivel a munkavállalónak nehezebb megszakítani, majd újrakezdeni egy képernyő 
előtti munkafolyamatot. A jogszabályi előírástól ugyanakkor nem lehet eltekinteni, 
de ennek belső ellenőrzése nem tartozik az elsődleges feladatok közé számos 
vállalkozásnál.

A nagykereskedelmi kkv-k kötelesek meghatározott feltételek szerint a foglalkozás-
egészségügyi orvosnál kezdeményezni a munkavállalók szem- és látásvizsgálatát, 
még a képernyős munkaköri foglalkoztatás megkezdése előtt. Ezt követően két-
évenként meg kell ismételni a vizsgálatot. Előfordulhat, hogy szemészeti szakvizs-
gálatra kell beutalni a munkavállalót. Szakvizsgálat szükséges az előzetes mun-
kaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a munkavállaló 
korábban képernyő előtti munkát nem végzett. Szemészeti szakorvosi vizsgálat 
szükséges akkor is, ha a munkavállalónak munkaköre nyomán a munka végzése 
során váltakozva kell a különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálnia.

A képernyő előtti munkavégzés követelményei szerint meghatározott orvosi vizs-
gálatokat nem végeztetik el minden esetben a munkáltatók, legtöbbször a képer-
nyős munkavégzés kisebb arányára hivatkozva.

Számos esetben előfordul, hogy a munkáltatónak el kellene látnia a munkavál-
lalót a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez a kellő éleslá-
tást biztosító szemüveggel, ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, 
valamint ha a munkavállaló egyébként használt szemüvege, vagy kontaktlencséje 
a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, de kötelezettségüknek nem 
tesznek eleget. Ebben az esetben a költségeket a munkáltatónak kell viselnie, de 
a munkavállalók jelentős részének erről nincs információja. A kötelező szemészeti 
szakorvosi vizsgálatok költsége sem terhelhető egyébként a munkavállalóra.

A képernyő előtti munkavégzés többféle panaszt okozhat a látórendszerben, ezért 
a jogszabály rendelkezik a képernyős munkahely kialakításának minimális köve-
telményeiről. Ezek közül a nagykereskedelmi kkv-k számára a legfontosabbak a 
következők:

• a képernyős berendezés rendeltetésszerű használata nem jelenthet egészségi 
kockázatot a munkavállaló számára,

• a képernyő beállításának és működésének olyannak kell lennie, hogy megfe-
lelő látást biztosítson (például a jelek nagysága, a térközök, a fényerősség, a 
kontraszt megfelelő legyen, villódzás nem fordulhat elő).

A billentyűzet, a munkaasztal, a munkafelület, valamint a munkaszék beállításainak 
megfelelőnek kell lenniük. A tér a munkavégzéshez, a megvilágítás, a tükröződés, 
fényvisszaverődés, a zaj, vagy a klíma is része a képernyő előtti munkavégzés 
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követelményrendszerének. A kisebb alapterületen tevékenykedő nagykereske-
delmi kkv-k nem minden esetben tudnak maradéktalanul eleget tenni ezeknek a 
követelményeknek.

A megfelelő szoftver is lényeges elvárás, munkaegészségügyi oldalról is, hiszen 
például a számítógép gyorsasága, kezelhetősége is befolyásolja a képernyő előtti 
munkavégzés időtartamát, valamint a munkavállaló terhelését.
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A kézi árumozgatás egészségügyi kockázatai a 
nagykereskedelemben
A nagykereskedelmi kkv-k körében kiemelkedő arányú a kézi árumozgatás. A mun-
kavállalók túlzott fizikai megterhelése egészségügyi kockázattal is járhat, egyrészt 
a fokozott túlmunka, másrészt az egyéni fizikai terhelhetőség korlátai miatt, ezért 
ennek kockázataira ügyelni kell. 

A kézi árumozgatás legnagyobb egészségügyi kockázata a hátsérülés. Az első-
sorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és 
biztonsági követelményeit a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet tartalmazza.

A nagykereskedelmi kkv-k létesítményeiben gyakori a kézi tehermozgatás (a külön-
böző áruféleségek raktáron belüli szállítása, tartása, felemelése, levétele a polcról, 
tolása, húzása). A kézi árumozgatás munkabiztonsági kockázatainak felmérésé-
ben jelentős szerepe van a termék jellegének, szállíthatóságának is. A kedvezőtlen 
ergonómiai feltételek a munkavállalóknak sérüléseket, különösen hátsérülést okoz-
hatnak. (A hátsérülés az, amikor elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek 
sérülnek, húzódás, szakadás, bevérzés révén.) Súlyos esetben tartósan fennma-
radó, kóros állapotot okozó betegség is kialakulhat.

A nagykereskedelmi kkv-k érdeke is, hogy a kézi tehermozgatás egészségügyi 
kockázatait a lehető legkisebbre csökkentsék. A súlyos terhek kézi mozgatásá-
hoz a munkáltatónak a munkavégzés helyeit a legbiztonságosabb feltételekkel 
kell kialakítania, különös figyelemmel a teher – forgalmazott termék – jellemzőire. 
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatnak az alkalmassági vizsgálatoknál az egyéni 
kockázati tényezőket is figyelembe kell vennie.

A munkáltató nagykereskedelmi kkv-nak tájékoztatást kell nyújtania a munkaválla-
lók részére a kézi tehermozgatás jellegéről, egyebek mellett az adott teher eseté-
ben annak súlyáról, továbbá egyenlőtlen tehereloszlás esetén a súlypontról is. Biz-
tosítani kell a kézi tehermozgatás jellegétől függően a konzultációt és az oktatást 
is, ami a gyakorlatban egyes esetekben elmarad, vagy nem teljes körű.

A hát-, derék- és deréktáji sérülések kockázatát megnövelő tényezők lehetnek:

• A teher jellemzői, ha az túl nehéz, vagy túl nagy, nem kézre álló, vagy nehéz 
fogni, vagy tartalma elmozdulhat. Kockázati tényező az is, ha a teher elhelyez-
kedése miatt nincs lehetőség a törzs közelében tartani, vagy csak a törzs hajlí-
tásával, elfordításával lehet mozgatni.
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• A szükséges fizikai erőkifejtés, ha a tehermozgatás túl megerőltető, csak a 
törzs elcsavarodásával végezhető, a teher hirtelen elmozdulhat, labilis a test 
helyzete, vagy előrehajolt helyzetben történik az emelés.

• A munkakörnyezet jellemzői, ha nincs elég hely, különösen a függőleges irány-
ban a teher mozgatásához, a padozat, vagy munkavégzés szintje változó, emi-
att a terhet különböző szinteken kell mozgatni, a padozat, vagy a láb megtá-
masztása labilis, továbbá ha a hőmérséklet, a páratartalom, vagy a szellőzés 
nem megfelelő.

Lényeges kockázati tényező a gerincet érintő túl gyakori, vagy túl hosszan tartó fizi-
kai erőkifejtés, a rövid pihenési időszak, valamint a túlzott emelési, lerakási, vagy 
továbbítási távolságok.
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Kémiai biztonság a nagykereskedelmi 
létesítményekben
Sajátos területe a munkavédelemnek a kémiai biztonság. Egyes vegyi anyagok 
egészségügyi kockázatai sajátosságaik miatt jelentősek a nagykereskedelmi tevé-
kenység során is, ezért tartozik a kiemelt fontosságú munkavédelmi követelmé-
nyek közé a kémiai biztonság kérdésköre. A munkahelyek kémiai biztonságának 
feltételeit a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint az ehhez 
kapcsolódó, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. számú EüM-
SZCSM együttes rendelet határozzák meg.

A kémiai biztonság célja a nagykereskedelemben a külön meghatározott veszélyes 
vegyi anyagok környezetet és az ember egészségét károsító kockázatainak csök-
kentése.

A nagykereskedelmi kkv-knak a veszélyes anyag forgalmazása során még a tevé-
kenység megkezdése előtt biztonsági kockázatbecslést kell készíteniük, az előírá-
sok figyelembe vételével. A kockázatbecslés elvégzéséért is a munkáltató a felelős.

A kereskedelemben egyébként a kémiai biztonság kérdésköre az egyik leginkább 
„fehér folt”, tekintettel a szakterületre vonatkozó speciális joganyagra, valamint az 
áruként jelenlévő veszélyes anyagok, keverékek számára. A hatályos jogszabályok 
szerint a veszélyes anyagokról, keverékekről nyilvántartást kell vezetni, fajtánként 
kémiai kockázatbecslést kell végezni, sőt – fogyasztóvédelmi szempontokat is érin-
tően – kérésre, a vásárlók rendelkezésére kellene bocsátani a veszélyes anyag, 
keverék „Biztonsági Adatlap”-ját is. Tapasztalat, hogy ezeknek az előírásoknak a 
megtartása gondot okoz.

Kötelező bejelentés

A veszélyes anyagokat és a veszélyes keverékeket be kell jelenteni az egészség-
ügyi hatóságnak. Ez a gyártó, vagy a forgalmazó – importőr – feladata, amit a 
forgalomba hozatal megkezdésével egyidejűleg, a meghatározott feltételek szerint 
az egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni, ha a veszélyes anyag a 
magyarországi jegyzékben, a veszélyes keverék pedig a terméknyilvántartásban 
még nem szerepel. A bejelentés tudomásulvételét az egészségügyi államigazga-
tási szerv a beérkezéstől számított 15 napon belül elektronikus úton visszaigazolja.

A veszélyes anyag bejelentésével kapcsolatos adatszolgáltatásért, az adatok hite-
lességéért a bejelentő a felelős, tehát meg kell győződnie a nagykereskedelmi kkv-
nak, ha például importőr, a kapott adatok hitelességéről is.
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A nagykereskedelmi kkv-knak a veszélyes anyagokkal, valamint a veszélyes keve-
rékekkel végzett tevékenységet is be kell jelenteniük a telephely szerinti egész-
ségügyi államigazgatási szervnek. A bejelentést meg kell ismételni a bejelentő, 
valamint a bejelentett tevékenység azonosításához szükséges bármely adat meg-
változása esetén.

Hatósági ellenőrzés

A kémiai biztonság hatósági ellenőrzésében a munkabiztonsági és munkaegész-
ségügyi megfelelőséget a munkavédelmi hatóság, a közegészségügyi megfelelő-
séget az egészségügyi államigazgatási szerv, a környezetvédelmi megfelelőséget 
a környezetvédelmi hatóság, a tűzvédelem megfelelőséget a tűzvédelmi hatóság 
ellenőrzi.

A nagykereskedelmi kkv-kal szemben a kémiai biztonság előírásainak megsze-
gése esetén, ha a tárolás szabálytalan és ez a fogyasztó egészségét veszélyezteti, 
továbbá a csomagolás, zárás szabályainak megsértése esetén a fogyasztóvédelmi 
hatóság jár el a termékek piacfelügyeletéről szóló szabályok szerint.

A nagykereskedelmii kkv-knak ügyelniük kell arra, hogy a kémiai biztonsággal kap-
csolatos előírások a fogyasztók számára is előírnak tájékoztatási kötelezettséget. 
Ezek tartalmát a jogszabályok meghatározzák, feltüntetése pedig a gyártó és a 
forgalmazó feladata. A kötelező feliratozást, címkézést, egyéb jelölést, a használati 
utasítás meglétét, továbbá a reklámozás vonatkozó előírásainak megtartását a 
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Az ellenőrzésre jogosult hatóságok a jogszabályokban foglalt rendelkezések meg-
sértése esetén a határozatukat közlik az egészségügyi államigazgatási szervvel. 
Az egészségügyi államigazgatási szerv ennek alapján elrendelheti a tevékenység 
korlátozását, vagy megtiltását is. Az egészségügyi államigazgatási szerv megkere-
sésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a vámadatok megküldésével közreműködhet 
az érintett vállalkozás, valamint a veszélyes anyagok, keverékek azonosításában.

A kémiai biztonság nagykereskedelmi kkv-k tevékenységre vonatkozó kiemelt 
fontosságú követelménye, hogy a lakosság részére kiszerelt, nem ömlesztett for-
mában forgalomba hozott veszélyes anyaghoz, veszélyes keverékhez a gyártó, 
a forgalmazó köteles mellékelni magyar nyelvű használati utasítást. A használati 
utasítás a biztonsági adatlapnak azokat az információit tartalmazza, melyek a ren-
deltetés szerinti használattal függnek össze. A használati utasítás meglétét pedig 
a forgalmazás teljes szakaszában biztosítani kell. Veszélyes anyag és veszélyes 
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keverék eleve csak abban az esetben hozható forgalomba, ha azt az előírások 
szerint címkézték és csomagolták.

A nagykereskedelmi kkv-knak ügyelniük kell arra is, hogy veszélyes anyagot, vagy 
veszélyes keveréket tilos csomagolni, vagy átcsomagolni élelmiszernek minősülő 
terméket forgalmazó létesítményben. 

A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek szállítása során a csomagolást, 
valamint a szállítóeszközt úgy kell megválasztani, hogy a rakodás és szállítás az 
egészséget ne veszélyeztethesse. A leggyakoribb veszélyforrás a csomagolás 
sérülése, ezért elsősorban a rakodásnál kell ügyelni a csomagolóanyagok meg-
óvására.

A nagykereskedelmi kkv-k kötelessége a munkahelyeken a veszélyes anyagok 
okozta kockázatokat megszüntetni, de legalább az egészséget nem károsító 
szintre csökkenteni. A nagykereskedelmi tevékenység során ennek része – más 
intézkedésekkel együtt – a megfelelő higiénés feltételek biztosítása. Sor kerülhet 
ugyanakkor az étkezés, italfogyasztás, kozmetikai szerek használatának, szemé-
lyes élelmiszerek tárolásának megtiltására is azokon a munkahelyeken, ahol a 
munkaterületet veszélyes anyagok szennyezhetik, vagy a munkavállaló veszélyes 
anyagokkal érintkezhet. Ezt a kémiai biztonságra irányuló kockázatbecsléssel kell 
meghatározni.

A nagykereskedelmi kkv-knak a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást nyújtó 
orvos bevonásával ezen a munkabiztonsági területen is feladatuk az előírásoknak 
megfelelően tájékoztatni a szükséges ismeretekről a munkavállalókat.

A munkavállalónak a tőle elvárható módon ügyelnie kell a munkakörével össze-
függő kémiai biztonsági követelmények megtartására.
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Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Biztonsági Szabályzat
A legfontosabb munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményeket az egyes 
szakterületek sajátosságai alapján a biztonsági szabályzatoknak kell tartalmazniuk. 
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzatot a 30/1995. számú IKM 
rendelet tartalmazza.

Sajnálatos módon ez a biztonsági szabályzat nem tartalmazza azokat a legújabb 
követelményeket, melyeket célszerű lenne figyelembe venni a nagykereskedelem 
területén is, az elmúlt időszakok technológiai, technikai változásai nyomán. A sza-
bályzat jelentős részben elavult.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat előírásai egyébként a 
nagykereskedelem következő területeit érintik:

• létesítési követelmények (hűtőberendezések, hűtőhelyiségek).
• munkaeszközökkel és a munkahelyekkel szemben támasztott követelmények 

(általános követelmények, létrák, fellépők, egyes speciális munkahelyek, pénz-
tárfülke, eladóterek, kiszolgáló folyosók, árupolcok, árufelvonó, szállítószalag, 
szőnyeg elhelyezése),

• munkavégzési szabályok (általános követelmények, takarítás, élelmiszerek 
készítésére szolgáló helyiségek takarítása, hulladékgyűjtés, bolti konténerek 
elhelyezése, mozgatása, eladótéri berendezések, szeletelőgép, húsdaráló 
használata, dekoráció elhelyezése.

Az előbbi kiragadott példák is mutatják, hogy a szabályzat felülvizsgálatra szorul.
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Munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés 
a nagykereskedelmi kis- és középvállalkozások 
viszonylatában
A munkavédelemmel, munkabiztonsággal kapcsolatos kérdésekben a nagyke-
reskedelmi kkv-k körében is számos esetben előfordul a munkaadók és a mun-
kavállalók közötti vita. Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy mind a 
munkaadók, mind a munkavállalók tevékenységét segítheti az érdekegyeztetés a 
munkavédelemben, munkabiztonságban. A munkavédelmi jogszabályok meghatá-
rozzák a munkavédelmi érdekegyeztetés kereteit.

A nagykereskedelmi kkv-k körében a munkaadók és a munkavállalók tapasztala-
tai szerint a munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés az egyes kérdések-
ben megmutatkozó érdekkülönbözőségek ellenére hasznos lehet. A megnöveke-
dett munkaerőhiány, ezzel összefüggésben a dolgozók nagyobb leterheltsége is 
növelte a munkabiztonsággal összefüggő vitás kérdéseket. Az érdemi egyeztetés, 
ahol a munkaadók megadják a véleményalkotáshoz szükséges információt, a mun-
kavállalók pedig szakmai oldalról is megalapozott érvekkel lépnek fel, mindkét oldal 
számára előnyös, a gyakorlati tapasztalatok ezt mutatják egyre szélesebb körben.

A munkaadók és a munkavállalók vitái a nagykereskedelmi kkv-k körében leggyak-
rabban a munkavédelem területén általában a munkaadók korlátozott erőforrásaira 
vezethetők vissza: például milyen korszerű munkavédelmi eszközöket állítson be a 
munkáltató, az egyes munkafolyamatoknál milyen egyéni védőeszköz használatát 
írja elő, vagy mennyire kockázatos a munkavégzés egy-egy szakasza a munkabiz-
tonság oldaláról.
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Vitaforrás a munkabiztonság oldaláról a fejlesztésekkel, technológiaváltással kap-
csolatos kérdéskör. A nagykereskedelmi tevékenység legfontosabb feladatsora 
a munkavállalók számára a beérkező megrendeléseknek megfelelő árutételek 
összeválogatása, összeállítása. a komissiózás, így nem mindegy, hogy ezt milyen 
eszközökkel, milyen munkakörülmények között végzik. A fizikai erőkifejtés is mér-
sékelhető egy korszerű árumozgató, szállító eszközzel. A korszerű informatikai 
nyilvántartás, az ehhez kapcsolódó, például a kézi, karra rögzíthető adatgyűjtő, 
csukló terminál, ipari tablet, vagy a targoncaterminál is az összeválogatást végző 
munkáját segíti. De ezek a beruházások, fejlesztések a nagykereskedelmi kkv-k 
számára különösen költségigényesek.

A legfontosabb végül, hogy a jogszabályok rögzítik a munkavédelmi érdekegyez-
tetés kötelezettségét a munkáltató számára. Ennek keretében a nagykereskedelmi 
kkv-knak is a munkabiztonsággal kapcsolatos döntéseiket előzetesen át kell tekin-
teniük a munkavállalókkal. A munkavállalók állásfoglalást alakíthatnak ki a jogsza-
bályok alapján például a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek 
kijelöléséről. A munkavédelmi oktatás megtervezésébe és megszervezésébe is 
beleszólást enged a törvény az alkalmazottak képviselőinek. 

A nagykereskedelmi kkv-k számára fontos követelmény, hogy a munkavállalók 
javaslattételi joga nem vonható meg. Az egyeztetésekre pedig a munkáltató köteles 
a munkavédelmi kérdésben intézkedési jogkörrel rendelkező képviselőt delegálni.

Munkavédelmi képviselő

A munkavállalók jogosultak maguk közül munkavédelmi képviselőt választani. Ez 
a jogosítvány az alkalmazottak számához van kötve, így munkavédelmi képviselőt 
kötelező választani minden olyan munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma 
legalább húsz fő (az átlagos statisztikai létszám alapján). A választás lebonyolítása 
és a feltételek megteremtése a munkáltató kötelezettsége. A nagykereskedelmi 
kkv-k számottevő része érintett ebben.

A húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi 
képviselő választása akkor kötelező, ha azt a munkáltatónál működő szakszervezet, 
üzemi megbízott, vagy ezek hiányában a munkavállalók többsége kezdeményezi.

A nagykereskedelmi kisvállalkozások számára döntő fontosságú kérdés, hogy a 
húsz főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi 
képviselő hiánya nem mentesíti a vállalkozást a munkavédelmi, munkabiztonsági 
egyeztetések alól a munkavállalóival.
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A nagykereskedelmi középvállalkozásokat érintheti az az előírás, hogy a munkál-
tató önálló telephelyén, részlegénél is lehet munkavédelmi képviselőt választani. 
Ennek feltétele, hogy a meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok-
kal az önálló telephely, részleg vezetője részben, vagy egészben rendelkezzen. 
Az esetleges összeférhetetlenség kizárása érdekében nem lehet munkavédelmi 
képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként 
munkavédelmi feladatokat lát el.

A munkavédelmi képviselőt a törvény alapján titkos és közvetlen szavazással öt 
évre választják meg. Természetesen a munkavédelmi képviselők személyéről a 
munkavállalókat tájékoztatni kell.

A munkavédelmi képviselő összetett jogosítványokkal rendelkezik. Kiemelt fel-
adata, hogy a munkáltató a munkavédelmi szabályzatot kizárólag az ő egyetérté-
sével adhatja ki. A munkavédelmi képviselő megvizsgálhatja a következőket:

• a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos álla-
potát,

• a megelőző intézkedések végrehajtását,
• a munkavállalók munkavédelmi felkészítését és felkészültségét,
• a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat a munkavállalóknál,
• részt vehet a munkáltató munkabiztonságot érintő döntéseinek előkészítésé-

ben, foglalkoztatás, a munkavédelmi oktatás, az új munkahelyek létesítésére 
vonatkozó kérdésekben is,

• tájékoztatást kérhet a munkáltatótól munkabiztonsági kérdésekben,
• részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási 

megbetegedés körülményeinek feltárásában,
• munkavédelmi hatósághoz fordulhat, a hatósági ellenőrzés során közölheti 

észrevételeit,
• jogosult szakértőt igénybe venni, a munkáltatóval folytatott előzetes egyeztetés 

alapján.
A munkavédelmi képviselő felvetésére a munkáltatónak intézkednie, vagy 8 napon 
belül válaszolnia kell, vita esetén írásban. A munkavédelmi képviselő kezdemé-
nyezheti munkahelyi munkavédelmi program elkészítését. Meghatározott esetben, 
ha a munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő kollektív munka-
ügyi vitát kezdeményezhet.
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A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket a munkavédelmi képviselő részére 
feladatai ellátásához, így egyebek mellett munkaidő kedvezményt (ami a havi mun-
kaideje legalább tíz százaléka).

Központi munkavédelmi bizottság

A nagykereskedelmi középvállalkozásokat érintheti, hogy lehetőség van központi 
munkavédelmi bizottság alakítására. Ez a rendszer a gyakorlati tapasztalatok sze-
rint elősegítheti a célravezetőbb érdekegyeztetést a nagykereskedelemben is.

A központi munkavédelmi bizottság alapításának feltétele, hogy a munkavédelmi 
képviselők száma elérje a három főt. A munkavédelmi bizottság jogosítványa 
ugyanaz, mint a munkavédelmi képviselőé. A gyakorlatban a bizottság azokkal a 
kérdésekkel foglalkozik, melyek a vállalkozás egészét érintik és az egyes munka-
védelmi képviselők azonos álláspontot tudnak kialakítani a felvetett munkavédelmi, 
munkabiztonsági kérdésekben.

Paritásos munkavédelmi testület

A paritásos munkavédelmi testület olyan intézmény, amellyel szemben a leggyak-
rabban elhangzanak kifogások a vállalkozások részéről. A gyakorlatban ennek oka 
az alacsony létszámhatár. A törvény szerint ugyanis azoknál a munkáltatóknál, ahol 
a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő, és munkavédelmi képviselők működ-
nek, a munkáltató paritásos munkavédelmi testületet köteles létrehozni, amely-
ben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői. 
A létszámhatár korábban magasabb volt (50 fő) és úgy tűnik, kisebb munkaválla-
lói létszám esetében nem hozza az érdekérvényesítés, érdekképviselet az elvárt 
többletét.

A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, vala-
mint póttagjai vannak. A munkáltató feladata kezdeményezni a testület létrehozá-
sát, döntésre feljogosított képviselőket delegálni. A szavazás titkos. A megbízatás 
öt évre szól. A működéssel kapcsolatos kérdésekben meg kell állapodni.

A testület legfontosabb feladata, hogy évente legalább egy alkalommal értékeli a 
munkahelyi munkavédelmi helyzetet.

Munkavédelmi Bizottság

A munkavédelemmel, munkabiztonsággal összefüggő országos érdekegyeztetést 
a munkavállalók, a munkáltatók és a kormány képviselőiből álló Munkavédelmi 
Bizottság végzi.
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Javaslatok a nagykereskedelmi kis-  
és középvállalkozások munkavédelmi 
tevékenységének továbbfejlesztésére 
A nagykereskedelmi kkv-k számára különösen fontos lenne a jelenleg hatályos, de 
elavult Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat átdolgozása.

A nagykereskedelmi kkv-k számára segítséget jelentene, ha szélesebb körben erősí-
teni lehetne a munkavédelmi, munkabiztonsági tanácsadást. Ebben a munkavédelmi 
hatóságoknak a jelenleginél nagyobb szerepet kellene játszaniuk. A nagykereske-
delmi mikro-, kis- és középvállalkozások számára alapvető fontosságú a kormányzati 
támogatás is, a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások változásainak 
nyomon követésében, továbbá a jogértelmezést igénylő kérdésekben.

Át kell tekinteni a kereskedelemben a munkavédelmi, munkabiztonsági oktatás, 
továbbképzés rendjét, a képzések tartalmával együtt, figyelemmel arra is, hogy 
nagyobb súlyt kapjon a szervezett oktatás, továbbképzés, ennek eredményeként 
pedig a lehetséges kereteken belül pedig kisebb teher háruljon a kkv-kra.

Célszerű megvizsgálni a munkavédelmi érdekegyeztető, érdekképviseleti rend-
szert is, annak érdekében, hogy – a munkavállalók alapvető jogait nem sértve – 
rugalmasabban igazodjon a kereskedelmi vállalkozások lehetőségeihez is, kisebb 
súlyú szervezési feladatot jelentsen. A munkahelyi érdekegyeztetéssel kapcsola-
tos tapasztalat ugyanis, hogy a munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselők 
választásának lehetőségét, körülményét, azonban a munkavállalók közül önkénte-
sen nincs vállalkozó ezen tisztség betöltésére.

A munkavédelmi ellenőrzésekben célszerű lenne a megelőzést segítő támogató 
eljárásokat kidolgozni, beépítve azokat a szabályozás rendjébe.

2018. március 31.
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Melléklet

Munkavédelmi tárgyú jogszabályok

A nagykereskedelmi nagyvállalkozások 
munkavédelmét érintő Európai Uniós, 
valamint ILO-s joganyagok, továbbá a 
hozzájuk kapcsolódó nemzeti jogszabályok
Általános munkavédelmi joganyagok

• A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi 
biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések beve-
zetéséről 

• 2000. évi LXXV. törvénnyel kihirdetett 155. számú Egyezmény a munkavéde-
lemről, 1981

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Munkaköri, szakmai, valamint személyi higiénés alkalmasság

• 2000. évi L. törvénnyel kihirdetett 78. számú Egyezmény a fiatalkorúak orvosi 
vizsgálatáról (nem-ipari foglalkozások), 1946

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Foglalkozás-egészségügy

• 1988. évi 13. törvényerejű rendelettel kihirdetett 161. számú Egyezmény a fog-
lalkozás-egészségügyi szolgálatokról, 1985

• 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

Munkabalesetek

• 1928. évi XXIX. törvénnyel kihirdetett 17. számú Egyezmény a munkavállalók 
kártalanításáról (üzemi balesetek), 1925

• 1928. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett 19. számú Egyezmény az egyenlő elbírá-
lásról (baleseti kártérítés), 1925

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
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Foglalkozási betegség, fokozott expozíció

• 2006. február 7-i 2006/15/EK irányelv a 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtá-
sához a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek második listájának 

• 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biz-
tonságáról létrehozásáról és a 91/322/EGK, valamint a 2000/39/EK irányelv 
módosításáról

Munkahely

• 1989. november 30-i 89/654/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági és egész-
ségvédelmi minimumkövetelményekről (első egyedi irányelv a 89/391/EGK 
irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

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

• 1990. május 29-i 90/270/EGK irányelv a képernyő előtt végzett munka bizton-
sági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről (ötödik egyedi irányelv a 
89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

• 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egész-
ségügyi és biztonsági követelményeiről

• 1992. június 24-i 92/58/EGK irányelv a munkahelyi biztonsági, illetve egész-
ségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről (kilencedik egyedi 
irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében

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

• 1992. október 19-i 92/85/EGK irányelv a várandós, a gyermekágyas vagy szop-
tató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javí-
tását ösztönző intézkedések bevezetéséről (tízedik egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében)

• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

• 1994. június 22-i 94/33/EK irányelv a fiatal személyek munkahelyi védelméről
• 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

Kóroki tényezők

• 2002. június 25-i 2002/44/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (vibráció) 
hatásából keletkező kockázatoknak való expozíciójára vonatkozó egészségügyi 
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és biztonsági minimumkövetelményekről (tizenhatodik egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra 
vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

• 2003. február 6-i 2003/10/EK irányelv a munkavállalók fizikai tényezők (zaj) 
hatásának való expozíciójára vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimum-
követelményekről (tizenhetedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke 
(1) bekezdésének értelmében)

• 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonat-
kozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

• 2000. évi LXXII. törvénnyel kihirdetett 148. számú Egyezmény a munkakörnye-
zetről (légszennyezés, zaj és rezgés), 1977

• 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről

Kémiai biztonság

• 1998. április 7-i 98/24/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kap-
csolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának 
védelméről (tizennegyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének 
(1) bekezdése értelmében)

• 25/2000. (IX. 31.) EüM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biz-
tonságáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete 
a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásá-
ról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK 
bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

• 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, REACH rendelet

Munkaeszköz, gép

• 2006. május 17-i 2006/42/EK irányelv a gépekről és a 95/16/EK irányelv módo-
sításáról (átdolgozás) (EGT vonatkozású szöveg)

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

• 2009. szeptember 16-i 2009/104/EK irányelv a munkavállalók által a mun-
kájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi 
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minimumkövetelményeiről (második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikkének (1) bekezdése értelmében) (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású 
szöveg)

• 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

Egyéni védőeszköz

• az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 9-i 2016/425/EU rendelete 
az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről

• 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni 
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követel-
ményeiről

Anyagmozgatás

• 1990. május 29-i 90/269/EGK irányelv az elsősorban a munkavállalók hátsérü-
lésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi 
és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/
EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

• 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó 
kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

Munkavédelmi képviselő

2000. évi LV. törvénnyel kihirdetett 98. számú Egyezmény a szervezkedési és a 
kollektív tárgyalási jogról, 1949

2018. március

• 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről






