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Bevezetés

Bevezetés
A kereskedelem a termelést és a fogyasztást összekapcsoló tevékenység,
melynek elsődleges feladata az áruforgalom lebonyolítása, az áruféleségek
adásvétele. Részfolyamatai a beszerzés, a készletezés és az értékesítés. A
tevékenység során az árut rakodni, szállítani, raktározni, ki- és/vagy átcsomagolni szükséges. Ebben a sokrétű, összetett folyamatban szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezető (beszerzési vezető,
áruraktár-igazgató), értékesítési és marketing tevékenységet folytató egység
vezető (értékesítési osztályvezető), kereskedelmi tervező, szervező (kereskedelmi szervező, üzletláncfelelős, vevőköri felelős), bolti eladó (kizárólag
nagykereskedelmi eladó munkakör), kereskedelmi ügyintéző, áru-előkészítő,
áru-összekészítő, rakodómunkás, raktáros munkás, raktári árukezelő munkakörbe sorolt munkavállalók és targoncavezetők vesznek részt.
A nagykereskedelem az a kereskedelmi forma, amelyben az értékesítés viszonteladóknak történik. Ebben a „sokszereplős” tevékenységben számos
– nagy odafigyelést igénylő – munkafolyamat van, amely szinte állandóan
változó környezetben valósul meg. A munkavállalók jelentős része szinte
állandóan úton van, közlekedik, ami önmagában is veszélyes üzem. Elengedhetetlen a hétvégi munkarend, a „háromműszak” (mindkettő fokozott pszichés terheléssel jár), hiszen a kiskereskedelmi üzletek jellemzően a reggeli
nyitásra kapják meg a frissárut. Az ember biológiai órája úgy van beállítva,
hogy hajnal 2 és 4 óra között jelentkezik leginkább az alvásigénye, ugyanakkor veszélyes gépeket (targoncák, állványos felrakógépek), veszélyes anyagokat kezel. Ezek együttesen okozhatják a kereskedelmi ágazatban előforduló
balesetek viszonylag magas számát és súlyosságát.
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A 2012–2016-os közötti öt teljes évben bejelentett és kivizsgált összes munkabaleset mintegy 12%-a, a halálos munkabalesetek valamivel több mint
7%-a, az összes súlyos balesetek 3,5%-a a kereskedelemben történt.1 Ez az
ágazatok közötti sorrendben, a balesetek tekintetében a 4–5, a halálos és
a súlyos balesetek számát nézve átlagosan a 6. „helyezést” jelenti. Valamit
tenni kell!
Ez a kiadvány a nagykereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó munkafázisok élettani hatásait vizsgálja, hozzárendelve a vonatkozó jogszabályi követelményeket. Felhívja a munkáltatók és munkavállalók figyelmét jogaikra és
kötelezettségeikre, továbbá a kiadvány praktikus tanácsokat ad a feladataik
ellátásából eredő egészségkárosodások megelőzésére, a balesetek és a munkahelyi megbetegedések elkerülésének, számuk csökkentésének céljából.

1

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása alapján
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A gépjármûvezetôi tevékenység veszélyei
Az egyre nagyobb árukínálat, az országokon átívelő, és egyre bővülő nagykereskedelmi közúti szállítás a tagországok nemzetgazdaságainak fontos
alappillére, bevételi forrása az Európai Unióban. Ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a közúti teherforgalom ugrásszerű bővülése munkavédelmi kockázatokat is felvet ebben a tevékenységben.
A hivatásos gépkocsivezetők gyakran több napig otthonuktól, családjuktól
távol tartózkodnak, esetenként hiányos higiénés és rendszertelen étkezési
lehetőségek között. Ez önmagában, hagyományos értelmében vett pszichoszociális kockázatot jelent, nem beszélve az egyéb munkavédelmi kockázatokról.
A kiadványnak nem célja részletesen kitérni a közúti közlekedés munkabaleseti kockázataira, azonban fontos megemlíteni, hogy hazai multinacionális
nagyvállalatok statisztikáit alapul véve a közúton történt munkahelyi balesetek száma jelentős.
Főként Európában jelentős számú ember a munkavégzése során gépkocsija,
kerékpárja vagy motorkerékpárja vezetése közben, illetve munkába menet
vagy munkából jövet veszíti életét. 2
A közúti árufuvarozásban részt vevő hivatásos gépkocsivezetők, leszámítva
az előbb említett közúti baleseteket, kettős veszélynek lehetnek kitéve. Egyrészt magából a gépkocsivezetésből adódó egészségi veszélyek képezhetnek
kockázatokat, másrészt az általuk szállított áru milyenségéből adódó veszé2 Siim Kallas, az Európai Bizottság közlekedésért felelős biztosa, 2012
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lyek és az ebből adódó kockázatok jelenhetnek meg. A vegyi áruk gyártásában, csomagolásában ugyan a gépkocsivezetők és/vagy rakodók közvetlenül
nem vesznek részt, az ömlesztett vegyi anyagok fel- és lerakodásában vagy
átfejtésében, majd lefejtésében viszont igen, és e műveletek során – kellő
odafigyelés és védelem nélkül – fennáll az általuk szállított vegyi anyaggal
történő expozíció lehetősége.
I.	 V
 eszélyes vegyi anyagok, rákkeltô vegyi anyagok 2. csoportba3 tartozó (ún. „hivatásos”) gépjármûvezetôkre vonatkozó egészségi veszélyei
Az Európai Unióban új termékként évente 400 és 1000 közötti vegyi anyag
jelenik meg a piacon, így az összes regisztrált kereskedelmi forgalomban
lévő vegyi anyagok száma jelenleg megközelítőleg 13 millió. Ehhez képest
az ismert hatású vegyi anyagok száma 1500, a részben ismert hatású vegyi
anyagok száma pedig 60 000-re tehető. Nyilvánvaló, hogy a gyártott, regisztrált és kereskedelmi forgalomba kerülő vegyi anyagoknak töredékéről
tudjuk, hogy milyen hatásai vannak a környezetünkre, a lakosságra és a munkavállalókra – köztük értelemszerűen a közúti árufuvarozásban részt vevő
munkavállalókra is.
Magyarországon több jogszabály is tartalmaz a vegyi anyagokkal, veszélyes
vegyi anyagokkal kapcsolatos munkáltatókra, munkavállalókra, foglalkozás-egészségügyi szolgálatokra vonatkozó teendőket, amelyek közül a tárg�gyal kapcsolatban legfontosabbak az alábbiak:
–– 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
3 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról- 3.§ (1) b) bekezdése szerinti gépkocsivezetők
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–– 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet, a munkahelyek kémiai
biztonságáról,
–– 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok
elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről.
Az EU legújabb jogszabálya a CLP-rendelet (Classification, Labelling és
Packaging) = osztályozás, címkézés és csomagolás. Célja, hogy harmonizálja az anyagok/keverékek osztályozását, címkézését és csomagolását.
A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles
minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.
A kockázatértékelés során a munkáltató felméri és azonosítja a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, továbbá felbecsüli a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező
előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.4
A munkáltató köteles a kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság
területén a külön jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe venni.5

4
5

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbiakban: Mvt.) 54.§ (2)
Mvt. 54.§ (8)
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A munkavállaló megterhelését mindig az egyéni védőeszköz alkalmazása
nélkül kell megbecsülni.
A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapításait felhasználva a feltárt kockázatok kezelése során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait, illetve a
megelőzési intézkedéseket.6
Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységébe.
A munkahelyi minőségi kockázatértékelést 3 évente kell elkészíteni.
Azokban az esetekben, amelyek során a munkavállaló rákkeltőanyag-expozíciónak lehet kitéve, a kockázatértékelés felülvizsgálata, elkészítése 2 évente,
míg biológiai kockázatnak való kitettség esetén a kockázatértékelés felülvizsgálata évente történik. Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést,
amennyiben az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, a munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben munkabaleset következett be, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő.
Veszélyesnek minősül minden olyan anyag vagy készítmény, amely fizikai,
kémiai vagy biológiai hatásai lévén veszélyforrást képviselhet.

6

Mvt. 54.§ (9)
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A vegyi anyagok hatásaikat tekintve lehetnek reaktívak, korrozívak, toxikusak, irritálóak, rákkeltők, mutagének, teratogének, de a szállítás szempontjából lehetnek gyúlékonyak vagy robbanékonyak is.

1. sz. ábra7
A vegyi anyagok bejutása a szervezetbe függ az anyag minőségétől is (vízben
oldódó, zsírban oldódó). A bejutási útvonalak lehetnek a bőrön keresztüli
felszívódás, belégzés vagy szájon keresztüli lenyelés. A munkavégzés során
a bőrön keresztüli felszívódás a leggyakoribb (a szerves oldószerek, aromás
szénhidrogének például zsírban jól oldódnak, ezért a bőr alatti zsírszövetben
oldódva nagyon gyorsan felszívódnak a szervezetben, különösen nem megfelelő védőeszköz viselése esetén).
A vegyi anyagok szájon keresztüli lenyelése általában ritkán, véletlenszerűen
fordul elő. A vegyi anyag bekerülve a szervezetbe gyorsan felszívódik és
7

Illusztráció
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azokat a célszerveket károsítja, amelyekben a lebomlása, vagy amelyeken
keresztül a kiürülése történik, általában a máj, vese, vérképző rendszer, idegrendszer, légzőszervek, ritkább esetben a szív-és érrendszer érintettek.
A CLP-rendelet új piktogramokat vezetett be a vegyi anyagok veszélyeinek
jelölésére. A veszélyes vegyi anyagok szállításában is részt vevő munkavállalóknak – az expozíció elkerülése céljából – ajánlatos e piktogramokat ismernie.

2. sz. ábra8

8 http://sc-scan.com/wp-content/uploads/2015/03/clpjelolesek.png
(Letöltés dátuma: 2018.02.25.)
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Rövid megnevezés – a fent látható piktogramok sorrendjében: robbanásveszély, önreaktív, szerves peroxidok; gyúlékony anyagok; égést tápláló (oxidáló) gázok; rákkeltők, speciális szervkárosítók; akut toxicitás: mérgezés; akut
toxicitás: heveny szem-, bőrirritáció, szenzibilizáció; nyomás alatt levő gázok; szemkárosodás, bőrkárosodás; vízi toxicitás: környezeti veszély.
A munkavállalók a veszélyes vegyi anyagok kötelező kísérőjeként meglévő
biztonsági adatlapokból nyerhetnek információkat a vegyi anyagok káros
hatásaira vonatkozóan.
A biztonsági adatlapok információt szolgáltatnak a vegyi anyagok fizikai, kémiai és élettani hatásairól, valamint a biztonságos felhasználásáról, a tárolásáról és a maradékok, hulladékaik biztonságos kezeléséről. Az adatlapoknak
elérhetőnek kell lenniük a munkavégzés helyén. A munkavállalókat (adott
esetben a veszélyes vegyi anyagok szállításában részt vevő gépkocsivezetőt
és a többi munkavállalót, például rakodómunkásokat) meg kell ismertetni az
adatlapok tartalmával.
Magyarországon minden adatlapnak magyar nyelven kell elérhetőnek lennie
a felhasználás, a gyártás, szállítás, illetve a tárolás helyén. A biztonsági adatlapok tartalmazzák a szükséges védőfelszereléseket, a vészhelyzeti intézkedéseket és az elsősegélynyújtási előírásokat is.
A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó hazai jogszabályok:
–– 178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete kihirdetéséről,
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–– 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti
Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletének belföldi alkalmazásáról.
A rendeletek tartalmazzák többek között a veszélyes áruk szállításának feltételeit, a munkavállalók számára szükséges képzési követelményeket és a
vizsgafeltételeket.
Az ADR a veszélyes áruk által képviselt kockázatokkal arányban szigorításokat, tiltásokat tesz az egyéb, veszélyesnek nem minősülő anyagok szállításához képest.
A szállítandó veszélyes vegyi anyagokra szintén különböző piktogramok,
ún. „veszélyességi bárcák” alkalmazandóak, amelyek a szállítandó vegyi
anyag fizikai, kémiai tulajdonságait, illetve környezetre, emberi egészségre
vonatkozó veszélyeit jelzik.
I./1. Megelôzés
A megelőzés szempontjából a veszélyforrásból adódó kockázat (expozíció)
kiküszöbölése az elsődleges.
Ez nem mindig lehetséges, ezért a közúti veszélyes vegyianyag-szállításban
részt vevő munkakörökben (gépkocsivezető, rakodó stb.) megfelelő egyéni
védőfelszerelést szükséges biztosítani.
A védőruhán és védőcipőn kívül szükség esetén a szállított áru (anyag) tulajdonságaiból eredő veszélyek elleni megfelelő további védőeszközöket – pl.
légzésvédő eszközt, védőkesztyűt – a szállító járműhöz rendszeresített ún.
ADR egységcsomagban kell készenlétben tartani.
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Amennyiben a szállítandó vegyi anyag rákkeltőnek minősül, és fennáll a
gépkocsivezető expozíciójának akár a lehetősége is, alkalmazni kell a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott
egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet
előírásait.
A gépkocsivezetők oktatása a rákkeltő vegyi anyagokkal, veszélyes vegyi
anyagokkal kapcsolatos tudnivalókról, valamint az egyéni higiénés tudnivalókról rendkívül fontos a megelőzési folyamat részeként.
I./2. A munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat
A felsorolt munkakörökben a munkavállalóknak munkakezdés előtti – a 2.
kategóriás gépkocsivezetői alkalmassági vizsgálaton kívül – előzetes, időszakos és záró munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton is szükséges részt
vennie. Olyan vegyi anyagok szállítása esetén, ahol erre a jogszabály előírást
tartalmaz, a munkavállalók biológiai monitorozását is el kell végezni.
II.	 Biológiailag veszélyes anyagok 2. csoportba tartozó gépjármûvezetôkre vonatkozó egészségi veszélyei
A biológiailag veszélyes anyagok közúti szállítása szintén az ADR szabályaihoz kötött, amely a fertőző anyagok szállítására vonatkozó tételeket, kapcsolódó előírásokat a 6.2 osztályba sorolja. A nagykereskedelem elsősorban
ennek 1. pontjában, az „emberekre ártalmas, fertőző anyagok” szállításában
érintett, és ebben az esetben is elsősorban az élő állatok szállítása, illetve a
hűtött áru fuvarozása esetén léphetnek fel kockázatok a szállításban részt
vevő munkavállalók számára.
15
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Az élő állatok, még a szállítás előtti és az egyébként előírásoknak megfelelő
állatorvosi vizsgálatok esetén is jelenthetnek fertőzéssel kapcsolatos kockázatokat, hiszen az állatok betegségének tünetei megjelenhetnek szállítás közben is. A szállításban részt vevők fertőződhetnek a szállított élő állatoktól
– esetleg a szállítás közben elhullt állatok révén –, illetve felléphetnek állatszőrrel kapcsolatos allergiás panaszok, rendszeres kitettség esetén allergiás
betegségek is.
A közúti fuvarozásban részt vevők számára fertőzés forrása lehet a hőmérséklet-érzékeny áruk fuvarozása is, ami a nyári kánikulában, és az előírások
maradéktalan betartásának megszegése esetén az áru lerakodása közben lehet fertőzés forrása.
Magyarországon a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelmével kapcsolatos teendőket a biológiai tényezők hatásának
kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM
rendelet foglalja össze. A rendelet értelmében a munkáltatónak kötelessége
évente kockázatértékelést végezni, amelynek ki kell térnie azokra a kockázatokra, amelyek olyan élő állatok szállítása esetén fordulhatnak elő, ahol
állatról emberre történő fertőző betegség vagy egyéb megbetegedés előfordulhat.
Ezen kívül a munkáltatónak – ahol szükséges – biztosítani kell az egyéni védőeszközt, gondoskodni kell a munkavállalók egyéni higiénés lehetőségeiről,
továbbá a megfelelő fertőtlenítésről, valamint a munkavállalók kockázatokkal kapcsolatos oktatásáról és teendőkről rendkívüli események bekövetkezése esetén.
Fontos lépése a megelőzésnek az évenkénti, vagy ha szükséges, ennél gyakoribb orvosi ellenőrzés.
16
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III.	A 2. alkalmassági csoportba tartozó gépjármûvezetôi orvosi alkalmassági vizsgálat speciális kérdései, krónikus betegségek, alvási rendellenességek veszélyei (microsleep,
alvási apnoe). Megelôzési lehetôségek
A hivatásos gépkocsivezetők orvosi alkalmassági vizsgálata, elsősorban az
olyan közúton közlekedő gépjárművek esetében, amelyek utasokat vagy veszélyes árut szállítanak, számos szakmai kérdést vethet fel.
Egészségi szempontból nem alkalmas gépjárművezető veszélyeztetheti az
utasok testi épségét vagy életét, a többi közúton közlekedő gépjármű utasának testi épségét vagy életét, és hatalmas környezeti és anyagi kárt idézhetnek elő egy baleset során bekövetkezett tűz vagy robbanás esetén.
A közúti gépjárművezetők orvosi alkalmassági vizsgálatát a többször módosított 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet – a közúti járművezetők egészségi
alkalmasságának megállapításáról – szabályozza.
Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy módosításra kerültek az alkalmasságot
elbíráló orvosi szolgálatok jogosultságai!
III./1. A
 z alkalmasságot elbíráló orvosi szolgálatok jelenleg
érvényes szabályozása
Az egészségi alkalmassági vizsgálatot első fokon végző szervek a 2. alkalmassági csoportba tartozó személy esetében:
- a vizsgált személy választott háziorvosa, vagy
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- a munkavállalót foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó munkáltató részére foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosa, vagy
- a nem szervezett munkavégzés keretében dolgozó, vagy foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyban nem álló személy esetén a lakóhelye szerint területileg illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa.9
Fontosnak tartjuk itt kiemelni, hogy a munkáltató a fent felsorolt munkakörök valamelyikében foglalkoztatott munkavállaló esetén ragaszkodjon ahhoz, hogy a munkavállalót (gépjárművezetőt) ahhoz az orvoshoz irányítsa,
aki tisztában van a korábbi fejezetekben felsorolt kockázatokkal, lehetőség
szerint a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgálat orvosához. A foglalkozás-egészségügyi orvos ismeri a munkahelyi kockázatértékelést, hiszen részt is vesz ennek elkészítésében, és ezen ismeretek
birtokában szakszerűbben meg tudja ítélni a gépjárművezető alkalmasságát.
A kiadvány nem térhet ki a teljes vizsgálati kör felsorolására, de néhány speciális szempontot fontos megemlíteni.
Amennyiben az első fokon vizsgáló orvos olyan látásromlást vagy halláskárosodást észlel, amely véleménye szerint bizonytalanná teszi az alkalmasság
megítélését, a gépjárművezetőt szakorvoshoz kell irányítania, és a szakorvos
véleménye alapján kell megállapítania az alkalmasságot.
A szív- és érrendszeri betegségek szinte mindegyikében − beleértve a ritmus- és ingerületvezetési zavarokat, koszorúér betegségeket stb. − az alkalmasságot csak kardiológus szakorvos véleménye alapján lehet megállapítani.
Az idegrendszeri (elsősorban gyakori eszméletvesztéssel járó állapotok)
vagy pszichiátriai megbetegedések esetén ugyanezt az eljárást kell követni.
9

13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 8. § (1) b) bekezdése alapján
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Cukorbetegség − különösen inzulinfüggő cukorbetegség − esetén szigorúan
csak a diabetológus szakorvos véleménye alapján lehet alkalmasságot megállapítani.
Az alkoholizmusban szenvedők vagy a járművezetést befolyásoló gyógyszereket szedők esetén a vizsgálatot első fokon végző orvosnak alaposan
mérlegelnie kell az alkalmasság megállapítását.
A 2. csoportú közúti gépjárművezetők alkalmasságának egy speciális kérdése az alvási rendellenességek megállapítása. Az alvási rendellenesség – mint
vizsgálandó kritérium – nemrég került a hazai jogszabályokba. Sok gépjárművezető még nem ismeri ennek veszélyeit. A hazai vagy európai közutakon
az elmúlt években több olyan baleset is történt, amely több ember halálával
végződött, és amelynél a kivizsgálás a baleset közvetlen okaként a gépkocsivezető alvási rendellenességét, az alvási apnoét10 jelölte meg.
Az alvási rendellenességek enyhébb formája a gépjárművezetés közbeni
gyakori ún. „microsleep”,11 amely kialvatlanság esetén is előfordulhat. Ez
legtöbbször nem is tudatosult, tulajdonképpen ébrenléti állapot, de az agyműködés már nem ennek felel meg. Legtöbbször hajnalban és a kora délutáni órákban fordul elő. A közlekedési balesetek 1/5-e ezekben az órákban
ebből az okból történik. A KRESZ szerinti „egyéb úton” a tehergépkocsikra
megengedett 70 km/óra sebességgel 6 mp alatt mintegy 120 métert, a 90
km/óra sebességgel haladó kisteherautó 150 métert tesz meg. Ez az időtartam, illetve távolság bőven elég egy piros lámpán történő áthaladáshoz,
sávelhagyáshoz vagy sávváltáshoz, amely súlyos baleset előidézője lehet.

10 Alvás közben kimaradó légvételek.
11 Rövid, 1–10 másodpercig (mp) tartó elalvások előzetes jelek nélkül, akár nyitott
szemmel.
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Az alvási rendellenességek kiszűrése céljából a 2. csoportú gépjárművezetők
esetében az első fokon vizsgálatot végző orvosnak ki kell töltetnie egy kérdőívet. A kérdőív tartalmazza a gépjárművezető életkorát, testsúlyát, BMI
értékét (a túlsúlyos embereknél sokkal gyakoribb az alvási rendellenesség),
egyéb krónikus betegségeket (például magas vérnyomást), az alvási szokásokat, gyakori felébredést, horkolást, esetleges alvás közbeni légzéskimaradás
előfordulását stb. A kérdésekre adott válaszokat pontszámokkal jelölik. Egy
bizonyos pontszám fölött nagy a valószínűsége annak, hogy a gépkocsivezető alvási rendellenességben szenved. Az alvási apnoe diagnózisát nem egyszerű felállítani, ezért ilyen esetekben a vizsgálatot végző orvos alvásdiagnosztikai központba irányítja a gépkocsivezetőt.

20

Anyagmozgatás, raktározás
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IV.	Anyagmozgatási-raktározási feladatok egészségi veszélyei
a nagykereskedelemben
IV./1. A nagykereskedelmi raktárak funkciói
A nagykereskedelmi raktáraknak több fontos funkciója van:
- Készletez és egyfajta puffert biztosít a termelőtől a megrendelésnek megfelelő időben érkezett, és a kiskereskedelmi partnereknél nem egyenletes
fogyás kompenzálására, ami hirtelen, dömpingszerű felvásárlás, vagy épp
egy esetlegesen – vagy ismert okból, pl. akciós termékek árváltozása miatt
– várható kereslet-visszaesés okán állhat elő.
- A szállítási egységek viszonteladói igényeknek megfelelő kiszerelési egységek szerinti átcsomagolása.
- Némely áru esetén – pl. déligyümölcsök – érlelés.
Ez idő alatt a legcélszerűbben kialakított és megvalósított tárolási mód mellett is többször szükség lehet – és van is – az árukészlet mozgatására, kézi,
gépi rakodására.
Az emberi, kézi erővel végzett anyagmozgatásra mindig szükség lesz. Ez a
látszólag egyszerű – legtöbbször szakképzettséget sem igénylő – munkafolyamat fizikai és lélektani mozzanatokból tevődik össze. A kisebb méretű
dobozok, rekeszek, ládák, zsákok általában 20–50 kg, de a nagyobb egységrakományok (raklapok, bálák, hordók) akár 500 kg-ot meghaladó tömegűek
is lehetnek. A korábbi jogszabályok – épp a fenti változatos tömegek miatt –
„normaelőírásokat” (a mozgatható teher nagysága kg-ban) határoztak meg
a segédeszköz nélkül és egyszerű segédeszközökkel történő kézi anyagmoz21
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gatást végzőkre. A mai modern munkavédelemben ezek a normák már nem
léteznek, hiszen a munkavállalók eltérő fizikai, mentális adottságaikból adódóan – testi erő, állóképesség, már korábban szerzett rutin vagy eredendő
ügyesség, kipihentség – eltérő erőkifejtésre képesek, az őket érő terhelésre
adottságaiknak megfelelően reagálnak. Ugyanakkor nem elég csak a mozgatandó teher tömegét vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen
gyakran, mennyi idő alatt és milyen testhelyzetben kell a munkát végezni.
Mindezt a munkáltatótól kapott tájékoztatás alapján az előzetes és időszakos
munkaalkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi szakember
hivatott meghatározni.
IV./2. A
 veszélyes vegyiáru-szállítás gépkocsivezetôkre kifejtett egészségi hatásai
Munkavégzésből adódó megterhelés:
- fizikai megterhelés: kényszertesthelyzet (ülő testhelyzet, karok, lábak korlátozott mozgathatósága vezetés közben),
- szellemi megterhelés: gyors, pontos döntés szükségessége – szellemi elfáradás, ingerszegény környezet, monotónia – fáradságérzés, álmosság.
Munkakörnyezetből adódó megterhelés:
- klímaviszonyok: túlzott kabinhőmérséklet – nehezített hőleadás, alacsony
kabinhőmérséklet – huzathatás,
- egyhangú, monoton motorzaj: pszichés fáradtság,
- egész testre, kézre ható rezgések: a modern gépkocsikra már nem jellemző
megterhelés,
- statikus feltöltődés veszélye: tűz- és robbanásveszély,
- a szállított vegyi anyag gőzeinek belégzése, illetve bőrrel való érintkezés.
22
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IV./3. A kézi anyagmozgatás egészségi veszélyei
„a) kézi tehermozgatás: olyan terhek, egy vagy több munkavállaló által
történő szállítása, tartása – beleértve azok felemelését, levételét, letevését,
tolását, húzását, továbbítását vagy mozgatását –, amelyek jellemző tulajdonságaik vagy a kedvezőtlen ergonómiai feltételek miatt a munkavállalóknak
– különösen – hátsérülést okozhatnak;
b) hátsérülés: elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek sérülése
(húzódása, szakadása, bevérzése), valamint tartósan fennmaradó kóros állapotot okozó betegségének kialakulása.”12
A fizikai erőkifejtés akkor járhat elsősorban hátsérülés kockázatával, ha a tehermozgatás túl megerőltető és/vagy csak a törzs elcsavarodásával kivitelezhető, ezért ezeket a mozgásnemeket munkavégzés közben célszerű kerülni.
IV./4. H
 ogyan, milyen tudatosan kialakított mozgássorral lehet mindezt elérni?
Szokás a kézi anyagmozgatást leegyszerűsítve csupán négy műveleti fázisra
osztani, ami a teher megfogásából, felemeléséből, szállításából és letevéséből
áll. A biztonságos anyagmozgatás ennél jóval összetettebb folyamat, aminek
főbb élettani mozzanatai és lélektani hatásai a következők:
- a tapintás, aminek következtében agyunkban létrejön az a felismerés,
amely a megfelelő reagálásra készteti az ideg- és izomrendszert,

12

2 5/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi
tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről 2.§ a), b)
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- a ráállás alakítja ki azt a testhelyzetet, ami a legkedvezőbb lehet a teher
megfogásához az emelés, a teher megtartása, a test egyensúlyban tartása, a lépés megindítása, majd a haladás során,
- a fogás, azaz a kezek és az ujjak legmegfelelőbb elrendezése a legkedvezőbb erőkifejtés céljából,
- az emelés, ami gyakorlatilag a teljes ideg- és izomrendszert igénybe
veszi,
- helyzetváltoztatás, amit a végzendő munkafeladat határoz meg – hos�szabb-rövidebb haladás vagy néhány lépés, esetleg csak elfordulás,
- a leállás, amikor a mozgatott teher már a célhelyen van, és
- a letevés, ami az adott munkafolyamat végét jelenti, aminek hatására
bekövetkezik a fiziológiai és pszichikai felszabadulás.13
IV./5. Néhány praktikus tanács az elôzô hét gondolathoz
- Miután tapintásunk érzékelte a mozgatandó áru csomagolásának érdességét, el kell tudni dönteni, elégséges-e a biztos fogáshoz az oldalakon kifejtett szorítóerő, vagy – ha van – a sarkokat kell teljes tenyérrel
megfogni, esetleg a csomagolás alsó éleit, lapját kell kézbe venni.
- Meg kell keresni azt a testhelyzetet, amiben egyenes háttal, nem hajolva, a megemelendő áruhoz a lehető legközelebb, biztos „talajon” állva,
egyensúlyunk megtartásával tudjuk megemelni, megtartani a terhet.

13 Vö.: Fekete József et. al. (szerk.) 1971: Az anyagmozgatás, anyagtárolás,
nyomástartó- és hegesztô berendezések biztonságtechnikája. Ergonómiai
tanulmányok 8. Budapest: KGM Ipargazdasági Szervezési és Számítástechnikai
Intézet, 19–20. o.
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- Soha ne akarjuk „felkapni”, szakítás jellegű mozgással megindítani a
mozgatandó csomagot! Az ilyenkor szokásosan vett, majd visszatartott
„nagy levegő” túl nagy nyomást fejt ki a mellkasban és a hasüregben,
aminek légzészavar, szédülés, rosszabb esetben hasfalrepedés (sérv) lehet a következménye.
–– Már előzetesen győződjünk meg arról, hogy a teher szállításához
igénybe venni kívánt útvonal mérete, burkolatának akadály- és botlásmentessége, felületi tapadása megfelelő-e a haladáshoz, a biztonságos
gyalogos közlekedéshez.
–– Sem az elindulás, sem a célhelyre való érkezéskori megállás ne hirtelen mozdulattal történjen! A szállított teher előbb helyzeti, végül
mozgási energiájából eredő tehetetlenségi erő egyensúlyvesztést, az
inak, izmok húzódását, esést, botlást, súlyos sérüléssel járó balesetet
okozhat.
–– A teher letevésekor az ujjsérülések elkerülésére – amennyiben a csomagolt áru szerkezete megengedi a nem teljes felületen megoszló terhelést – célszerű legalább ujj vastagságnyi alátétlécet vagy más egyéb
sorelválasztót használni.
A mai korszerű csomagolás és kiszerelés, valamint az anyagmozgatás gépesítése elhanyagolható mértékű lapátolást tesz szükségessé, ami szinte
kizárja a kar, csukló, könyék deformációját okozó „teniszkönyök” mint
foglalkozási megbetegedés előfordulását. Ugyanakkor – elsősorban a
helytelen anyagmozgatás, pl. féloldalas, nem kiegyensúlyozott terhelés
miatt – még előfordulhat a csigolyák közötti ízületek gyulladásos megbetegedése, a porckorongok elváltozása, legvégső esetben a gerincsérv.
Éppen ezért fontos a kézi anyagmozgatásban foglalkoztatottak rendszeres oktatása és különösen a jó gyakorlatok megosztása.
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V.	 A gépi anyagmozgatási tevékenység a nagykereskedelemben
A gépi anyagmozgatás legismertebb, legelterjedtebb eszközei a különböző
szállító-, vontató- és emelőtargoncák. Utóbbiak köznapi elnevezéssel a villástargoncák, korszerű változataik pedig az emelővillás rakodógépek.
A targoncák talán legfontosabb tulajdonsága, hogy emelő, és egyes targoncák tehermegfogó szerkezete teljesen kiküszöböli a mozgatandó áru kézi
erővel való rendezését, kezelését, mert a megfogást, az emelést, a szállítást és
a mozgatott áru letevését – polcra, egymásra helyezését – egyaránt biztonságosan elvégzi. Konstrukciójuk, változatos műszaki kialakításuk, a különböző cserélhető adapterek – pl. bála-, hordó-, tekercs- és ládafogók – révén
képesek a legbonyolultabb anyagmozgatási feladatok elvégzésére. Emelési
magasságuk jellemzően 1–6 méter, de a korszerű teleszkópos és magas emelésű targoncák akár 14 méter szintmagasságig is használhatók. Manőverező
képességük viszonylag egyszerű, könnyen elsajátítható kezelésük révén a rakodás, a raktári anyagrendezés és kiszolgálás legnépszerűbb berendezései,
eszközei.
Az emelőtargoncák a kezelhetőség szempontjából lehetnek gyalogkíséretűek és vezetőüléses kivitelűek. A gyalogkíséretű targoncák szinte kivétel nélkül akkumulátorról működőek, de a vezetőüléses targoncák között is elterjedt az elektromos hajtás. Csendes üzemmódjuk, és „nulla” szennyezőanyag
kibocsátásuk révén zárt terekben történő alkalmazásuk igen célszerű. Fenntartási, üzemeltetési költségük csekély. A nem folyamatos munkarendben
üzemelő targoncáknál biztosított az akkumulátorok feltöltésének időszükséglete. Folyamatos műszakban működő targoncák általában cserélhető ak26
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kumulátorteleppel rendelkeznek – az egyik töltődik, míg a másikról üzemel
a targonca. Veszélyforrást jelent a töltés során felszabaduló hidrogén gáz,
ezért a töltőhely kialakításánál gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről! Fizikai veszélyforrást jelent az akkucsomag nagy tömege miatt annak cseréje.
A belsőégésű motoros targoncák kevésbé érzékenyek az üzemeltetés körülményeire. Többnyire Diesel-motorral szereltek, de egyre népszerűbbek a
gázüzeműek is. A belsőégésű motoros targoncák hátránya a viszonylag magas zajszintjük, és különösen rossz motorbeállítás, sérült, tömítetlen kipufogórendszer esetén jelentős a légszennyező károsanyag-kibocsátásuk. Utóbbi
a korszerű, katalizátoros kipufogórendszerrel lényegesen csökkenthető, így
nagyobb légterű, zárt csarnokokban is biztonsággal használhatók.
A targoncák a legkörültekintőbb üzemeltetés esetén is számtalan veszélyforrást rejtenek az anyagmozgatás során. Kezelésük és üzemeltetésük szigorú
személyi és műszaki követelmények megtartásával végezhető.
„Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
- 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás,
- a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos
orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
– rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és
a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – az
ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.”14
A közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM
14 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról
(továbbiakban EBSZ) 5.1
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rendelet sajátos helyzetet teremtett a közúti áruszállításhoz kapcsolódó
árumozgatásra alkalmas gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosultság
tekintetében. A „régi” emelőgép- és targoncakezelői képzési és vizsgáztatási rendszerben a „jogosítványt” azokra a gépekre adták ki, amelyeknek
kezeléséből az adott személy sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát tett. Az
új képzési és vizsgáztatási rendben már csak az ún. „gépcsoportot” jegyzik
be. Targoncák esetében ez 3312 Gyalogkíséretű targoncák, 3313 Vezetőállásos targoncák és 3324 Vezetőüléses targoncák kategória lehet. Ez azt eredményezi, hogy a targoncakezelőt foglalkoztatni kívánó munkáltatónak kell
a kezelőt annak a targoncának a kezelésére oktatnia, amelynek kezelésével
meg kívánja bízni. Az ismeretek elsajátításáról a munkáltatónak igazolható
módon meg kell győződnie. Az oktatást hat hónapos távollét után, illetve
évente legalább egy alkalommal kötelező megismételni.
A jelenleg hatályos vonatkozó jogszabály szerint15 a „gépi hajtású emelőtargoncák” veszélyesnek minősülő munkaeszközök, ezért azokat a biztonságos
műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá
kell vonni.
A targoncákat a jellemző napi átlagos működési idő, valamint az üzemi jellemzőkből adódó terhelésfokozat alapján „üzemi csoportszámba” kell sorolni, és annak megfelelő gyakorisággal kell azokon a „szerkezeti” és ún.
„fővizsgálatokat” elvégezni.
A gép környezetének, üzemeltetési körülményeinek megváltozásakor, de
legalább öt évenként „biztonsági felülvizsgálatot” is kell végezni. „Az idő15 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
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szakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép
szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági
berendezései megfelelnek-e az érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, az emelőgép eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e,
az emelőgép környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.”16
A vizsgálatok elvégzéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia.
A biztonságos targoncaüzemeltetés további, a kezelő által elvégzendő ellenőrzéseket tesz szükségessé.
A munka megkezdése előtt köteles többek között ellenőrizni a targonca kormány-, fék- és világítóberendezésének, kipufogórendszerének üzemképes
állapotát, valamint világító- és jelzőberendezésének, kürtjének működőképességét.
Szemrevételezéssel át kell vizsgálni az emelő- és haladómű állapotát, a kezelőelemek, működtető karok, pedálok könnyű mozgását, visszatérésüket
alaphelyzetbe, majd terhelés nélküli működési próbát kell végezni.
Hibás targoncával a munkavégzést nem szabad megkezdeni, az erre vonatkozó utasítást meg kell tagadni.
A szállítandó terhet vízszintes villákkal, óvatosan kell megközelíteni, és egészen lassú menetben kell a villákat a teher alá úgy betolni, hogy a targonca
azt meg ne lökje. A teher és a targonca között személy még irányítói feladatokkal sem tartózkodhat! A villát 15–30 cm magasságra kell megemelni, és
az emelőoszlopot a targonca felé hátradönteni.
16 EBSZ 7.2.3
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Raklapos szállítmányból egyszerre legfeljebb két egymáson lévő rakodólap
szállítható, ha a fölső teljesen biztosan fekszik az alatta lévő felületén. További követelmény, hogy a targonca emelőszerkezete a halmozott rakományt
biztosan megtámassza, és méreténél fogva ne akadályozza a targoncavezetőt
a közlekedési útvonal kellő áttekintésében, belátásában.
A targonca sebességét a közlekedési terület burkolata állapotától függően,
valamint a szállítmány tömegközéppontja („súlypontja”) figyelembe vételével kell megválasztani. Magas súlypontú teher nagy sebességgel végrehajtott
kanyarodáskor olyan mértékű billentőnyomatékot generál, ami a targonca
felborulását okozhatja. Különösen igaz ez a gyalogkíséretű targoncák esetében, ha megemelt teherrel nagy sebességű, szűk ívű kanyarodást végeznek,
ezért az ilyen manővereket kerülni kell!
Hátramenetben csak akkor szabad a megengedett legnagyobb sebességgel
haladni, ha a vezető oldalt ül, vagy biztosított számára, hogy teljes testével a
menetirányba forduljon.
Világújdonság a forgókabinos targonca, amelynek kabinja a be-kiszálláshoz
a legideálisabb 45°-os, „oldalüléses” vezetői módon 90°-os szögben elforgatható.
Ha a szállítás hosszabb távolságra csak tolatással lehetséges, akár 180°-ban is
elforgatható a kabin a biztonság érdekében (ld. 3. sz. ábra).
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3. sz. ábra17
Különös figyelemmel kell megközelíteni az átjárókat, a közlekedési utak keresztezéseit és azokat a helyeket, ahol gyalogosok is közlekedhetnek, váratlanul megjelenhetnek. Ilyen helyeken a vezető köteles hangjelzést adni,
sebességét csökkenteni.
Figyelemmel kell lennie arra, hogy üzemi területen – raktárakban, csarnokokban – többnyire nincsenek az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák kihe17 http://www.munkavedelem-gepvizsgalat.hu/files/
anyagok/targoncak.pdf. 7. o. (Letöltés dátuma: 2018.03.12.)
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lyezve, ezért ott a „jobbkéz-szabályt” kell alkalmazni: a jobb kéz felől érkezőnek van elsőként áthaladási joga.
Lejtőn lefelé terhelt targoncával csak úgy szabad haladni, hogy a teher az
emelkedési oldal felé nézzen – azaz tolatva.
Szállítójárművek fel- és lerakodását csak abban az esetben szabad megkezdeni, ha a járművet elmozdulás ellen megfelelően rögzítették. A rakodásnál
ügyelni kell a rakfelület oldalankénti egyenletes terhelésére, mert egyoldali
terhelés a jármű oldalirányú eldőlését, felborulását okozhatja.
Rakodórámpás rakodásnál a hosszirányú közlekedés csak a legalább 3 méter
szélességű rakodórámpákon engedélyezett. Ennél keskenyebb rámpán csak
a raktárak ajtóival szemben álló szállítójármű rakodása megengedett, a rámpán keresztben történő targoncaforgalommal. A rámpára targoncával kihajtani csak akkor szabad, ha a szállítójármű a rakodási helyzetet már elfoglalta.
A modern nagyraktárak dokkolóinál a rakfelület és a rámpa közötti rést
megfelelő szilárdságú és terhelhetőségű áthidalással kell átjárhatóvá tenni.
Számítani kell arra, hogy a szállítójármű rakfelületének szintje a terhelés változásával megváltozhat, ezzel együtt változhat a jármű rögzítő fékének hatásossága is. A korszerű dokkolókon ezért – és az esetleges emberi mulasztás
kizárására – különböző elektronikus vagy mechanikus kerékrögzítőket használnak (ld. 4. sz. ábra).
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4. sz. ábra18
V./1. A targoncaüzemeltetés veszélyei
A targoncák üzemeltetése során előforduló baleseteket alapvetően két okcsoportra oszthatjuk. Ezek:
–– a targonca helytelen konstrukciója vagy nem megfelelő műszaki állapota, és
–– az emberi – kezelői – magatartással összefüggő balesetek.

18 http://qlm.hu/biztonsagtechnika_64?utm_source=Adwords&utm_medium=display&utm_campaign=LS_biztonsagtechnika_2018_tel&utm_term=asafe (Letöltés
dátuma: 2018.03.05.)
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Műszaki hiányosságként leggyakrabban a fékberendezés hibája, a kezelőelemek hibás működése, a vezetőhely nem megfelelő védelme, valamint a
nyomásszabályzó és áramlásszabályzó szelepek rossz beállítása fordul elő.
Leggyakoribb hibaként említendő a működésképtelen féklámpa, a kanyarodásjelző lámpa, és gyakran hiányoznak vagy sérültek a munkaterület megvilágító lámpák, a visszapillantó tükrök is.
Az emberi hibák jellemzően a helytelen kezelésből, a targonca nem rendeltetés szerinti – esetenként illetéktelen személy általi – használatából, a kezelési
és közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyásából, és sajnálatos módon,
igen gyakran a kezelő hiányos felkészültségéből adódnak.
A targoncát a kezelő csak a talajszinten lévő emelővillával, leállított motorral
és úgy hagyhatja el, hogy azt illetéktelen személy ne tudja elindítani!
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága
2013. augusztus 1. - szeptember 30. közötti időszakra az emelőgépek üzemeltetésének munkabiztonsági célvizsgálatát vette fel programjába.
A célvizsgálat összefoglaló jelentése megdöbbentő eredményeket, hiányosságokat mutatott ki.
A 17 gépcsoportra kiterjedő vizsgálat a kereskedelmi ágazatban jellemzően
használt targoncák, raktári felrakó gépek, emelő hátfalak használatát érintette. Az összes (nem csak a kereskedelmi ágazatban) ellenőrzés alá vont targoncák 66%-a, a raktári felrakó gépek 61%-a, míg az emelő hátfalak 100%a, azaz mindegyike (!) szabálytalanul üzemelt! Az emelőgépeket többnyire
rendeltetésszerűen alkalmazták, de olyan durva hiba is előfordult, amikor az
emelőtargoncát úgy használták személyemelőként, hogy a munkavállaló a
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villaágakon lévő rakodólapra állt, majd azzal emelték fel a munkavégzéshez
szükséges helyzetbe.
A 4677 gépkezelő és „gépet használó” személyek közül 836 fő jogosulatlanul kezelte az emelőberendezést!19
A kereskedelmi és ipari övezetek terjedésével a telekárak egyre emelkedtek,
ezért valamilyen módon csökkenteni kellett a raktárterületek méretét. Ez a
szükséglet hozta létre az ún. magas raktárakat, amelyek tárolási magassága –
kedvező szerkezeti kialakítás esetén – akár 35 méter is lehet. A tárolóhelyek
általában rakodólapos vagy tárolóládás kialakításúak.
Az állványrendszer közötti folyosó szélessége alig haladja meg a polcra rakható egységrakomány legnagyobb méretét.
Ezeknek a modern raktáraknak a kiszolgálása hagyományos targoncákkal
már nem volt biztonságosan megoldható, így jöttek létre a tárolóállványok
közötti viszonylag szűk folyosóban sínpályán haladó és üzemelő felrakógépek, amelyek egyidejű haladással és emelő mozgással képesek megközelíteni
az adott áru betárolási, kiszolgálás esetén annak fellelhetőségi helyét. Ezek
a gépek lehetnek személyes (kézi) vezérlésűek, vagy félautomata és teljesen
automatikus vezérlésűek is. A teljesen automatikus rendszerek nagy előnye,
hogy kiküszöbölik a kézi anyagmozgatást, a sokszor kedvezőtlen testhelyzetben végzett nehéz fizikai munkát, amellyel úgy javítják a munkakörülményeket, hogy csökkentik a balesetek előfordulásának valószínűségét is.

19 Vö.: Összefoglaló jelentés az emelôgépek üzemeltetésének munkabiztonsági
célvizsgálatáról 4–12. oldal http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_
reszlet=384 (Letöltés dátuma: 2018.03.09.)
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A gépek kialakításuk révén – mint láttuk – akár kezelő nélkül is alkalmasak
lehetnek a „szabványos” EUR raklap mozgatására, lehetnek komissiózó felrakógépek, amelynek kabinjában tartózkodó személy kézzel rakodja az árut
az állványra vagy kiszolgálásra összekészítendő a kabinba, és lehet univerzális, amely raklapos rakodásra és komissiózásra is alkalmas.
Azokat a felrakógépeket, amelyeken a kezelőnek, illetve az árumozgatónak
magán a gépen kell tartózkodnia, ergonómiai szempontok szerint kialakított
kezelői munkahellyel, fülkével kell ellátni.
A gépkezelőt védeni kell a kezelői helyről való leesés ellen, ezért azt biztonsági korláttal (háromsoros védelemmel: korlát, térdléc, lábléc) kell ellátni.
A kezelői munkahelyre nyíló ajtók csak befelé, felfelé nyílhatnak, és olyan
reteszeléssel kell rendelkezniük, amelyek haladás közben letiltják az ajtók
nyitásának lehetőségét. A vezérlőhely kezelőszerveinek kétkezes kapcsolásúaknak kell lenniük. A kezelőhelyet három oldalról olyan átlátszó burkolattal
kell ellátni, amely nem zavarhatja a kilátást, de megakadályozza, hogy a vezető mozgó, haladás közben elmozduló szerkezethez érhessen. A vezetőhelyet
olyan biztonsági fékpedállal kell ellátni, amely minden mozgást megszüntet,
ha a kezelő a vezetőhelyet elhagyta.
A felrakógépek minden mozgatómechanizmusát véghelyzetkapcsolókkal és
rugalmas ütközőkkel kell felszerelni.
A véghelyzetkapcsolóknak olyan beállításúnak kell lenniük, amely a véghelyzeti ütközők előtt megfelelően lecsökkentik a maximális haladási sebességet.
A kezelőhelyen vészleállítónak kell lennie!
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V./2. Az üzemeltetés fôbb biztonsági szempontjai
Biztonsági szempontok:
–– üzem közben a közlekedőfolyosókban senki nem tartózkodhat,
–– a gép űrszelvényét feltétlenül szabadon kell hagyni,
–– betároláskor a gép csak az arra kijelölt feladóhelyről vehet fel, illetve az
arra kijelölt leadóhelyre adhat le árut,
–– a géppel csak ellenőrzött rakományok tárolhatók be,
–– a tárolóállványok, valamint a fel- és lerakodóasztalok csak a megengedett
teherbírásnak megfelelő értékig terhelhetők,
–– a gép vezetőfülkéjében a kezelőn kívül más személy nem tartózkodhat,
–– veszély, illetve meghibásodás esetén a gépet azonnal le kell állítani, és ezt
azonnal jelezni kell,
–– a munkaközi szünetek kezdetekor a gépkezelőknek a gépet az indítókulc�csal áramtalanítaniuk kell, távozáskor az indítókulcsot magukkal kell vinniük,
–– a munka befejezésekor a gépet a parkolóhelyre kell beállítani, kikapcsolt
helyzetben, az indítókulcsokat a kijelölt helyen vagy a raktárvezetőnél kell
elhelyezni.20
VI.	A gyakori létrázás egészségi veszélyei
A létrák a kézi anyagmozgatás során a talajszintről már nehezen elérhető és
mozgatható, általában a 2 méternél magasabban elhelyezett áruk elérhetőségét
20 V.ö.: Felföldi László (szerk.) é.n.: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája. 2. kötet
Népszava Kiadó, 252–260.o.
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szolgáló segédeszközök, amelyek jól alkalmazhatók az áruk ki- és/vagy összegyűjtésére. Alapvetően két kategóriájuk van: állólétrák és támasztólétrák.
Az állólétrák két egymástól független létraágból állnak. Általában mindkét
águk „mászható”, de egyre elterjedtebbek az ún. egyoldalas létrák. Legfontosabb biztonsági elemeik a határoló láncok vagy hevederek, amelyek megakadályozzák a lábak szétcsúszását.
Kétágú létra határolóelemek nélkül nem használható!
A támasztólétrákat úgy kell felállítani, hogy a létra és a polcsor által bezárt
szög 65–75 fok közé essen. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a létra
talpát a teljes hossza ¼ része távolságra kell elhelyezni a támaszkodó felülettől. Talpát csúszásgátló „papucsokkal” kell felszerelni. A nagyraktárak
támasztólétrái legtöbb esetben olyan akasztó füllel vannak ellátva, amelyek
megakadályozzák a létrák megcsúszását. Könnyebb és egyszerűbb mozgatásukhoz görgős akasztókkal és sínszerkezeten gördülő lábakkal készülnek.
VI./1. A létrák használatának fôbb munkabiztonsági elôírásai
- Ellenőrizze, hogy a létra terhelhetősége megfelel-e annak az erőhatásnak,
amivel terhelni kívánja! (Mászó személy + a mozgatott teher tömege.)
- Szemrevételezéssel ellenőrizze, nincs-e a létra szerkezetén elváltozás, csavarodás, torzulás, esetleg repedés. Fából készült létra nem festhető, mert
az eltakarhatja, elrejtheti a hibákat, a repedéseket. A létra védelmére jó
minőségű lakk, lenolajkence vagy terpentin keveréke használható.
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- Mielőtt a létrára indulna, mindig nézzen fel, nincs-e olyan akadály, amibe
beleütközne (fejét beverhetné valamibe), beleakadhatna, akár a mozgatandó rakománnyal együtt!
- Létrán haladáskor mindig arccal a létra felé nézzen.
- Soha ne álljon a létra legfelső fokára! Ideális, ha a létrán állva még legalább
1 méterrel magasabban (mellmagasságban) meg lehet kapaszkodni.
- Ne nyúljon ki a létráról oldalra 1 méternél nagyobb távolságban, mert az
egyensúlyvesztéssel járhat! A létráról lemászva helyezze át azt, ha szükséges.
- A létrán egyidejűleg csak annyi, és olyan terjedelmű csomagot (árut) mozgasson, hogy egyik kezével folyamatosan kapaszkodni tudjon! Szükség
esetén használjon zsákot, szákot, hevedert.
- Lábbelije – munkabakancsa/cipője – biztosítson megfelelő tapadást a talp
és a létra foka között! Tartsa tisztán, csúszásmentesen mindkettőt!
VII.	

 ehéz fizikai munka élettani hatásai a nagykereskedeN
lemben

A nehéz fizikai munka ártalmai elsősorban a kézi tehermozgatásból – ezek
közül is elsősorban – a különböző kényszertesttartásokkal végzett munka
okozta megterhelésből származnak.
Az ILO 127.sz. egyezmény 3. cikkelye szerint: „Egyetlen munkavállalótól
sem követelhető meg, illetve nem engedélyezhető számára olyan rakomány
kézi szállítása, amely súlyánál fogva feltehetően veszélyezteti egészségét és
biztonságát.”
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A terhelhetőséget a munkaalkalmasság megítélésénél minden egyes személyre külön kell megállapítani, ami a foglalkozás-egészségügyi orvos
egyik legfontosabb feladata.
Ha az egészségkárosodás kockázatával járó kézi tehermozgatás nem
szüntethető meg, akkor a munkáltatónak a kockázatot a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
VII./1. M
 it tehet a munkavállaló a veszélyek elkerülése érdekében?
- A teher felemelése előtt vizsgálja meg a szállítás útvonalát – ellenőrizze, biztonságos‑e a járófelület.
- Távolítsa el az úton lévő, a közlekedést veszélyeztető tárgyakat.
- Emelje fel, és vigye a terhet, az alábbiak szerint:
–– emelés és rakodás során a fogás végig biztos legyen,
–– emeléskor a terhet átlósan, ellentétes végén fogja, úgy, hogy a sarka
a lábak között legyen,
–– rakodásnál biztosítson elegendő teret a szükséges szabad mozgáshoz és elegendő helyet a biztos álláshoz,
–– térdét behajlítva emeljen, anélkül, hogy a hátát begörbítené, szállítás közben se görbüljön a háta,
–– a terhet olyan közel tartsa magához, ahogyan csak tudja,
–– szállítás közben a teher súlypontját tartsa olyan közel a törzs függőleges tengelyéhez, amennyire csak lehet,
–– szimmetrikus teherelosztást biztosítson,
–– a terhet támassza alá a testével (mell, comb),
–– amit lehet, a vállon, illetve a háton elhelyezve szállítson,
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–– hosszabb távon tegye le a terhet és pihenjen.
Mindezek megtartásával biztosítható, hogy csökkenjen a kézi tehermozgatásból eredő hátsérülések kockázata, az ebből származó egészségkárosodások száma és súlyossága.21

21 Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség által közreadott
Munkavédelmi Sorozat Munkavédelem a kézi anyagmozgatásban című füzetében
összeállított javaslatok alapján
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A képernyôs munkavégzés
VIII.	 A
 képernyôs munkavégzés egészségügyi hatásai (adatrögzítés, adattárolás) különös tekintettel a látószervekre és mozgásszervekre gyakorolt hatásaira, a pszichés
megterhelés vonatkozásaira
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről a kiadvány összeállításakor az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet
rendelkezik. Hatálya kiterjed minden olyan szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalóra, aki napi munkaidejéből legalább 4 órán
keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, továbbá az őt foglalkoztató munkáltatókra.22
A munkáltató a munkahelyi kockázatfelmérés és értékelés során köteles folyamatosan meggyőződni arról, hogy a képernyő előtti munkavégzés nem
idéz-e elő látásromlást, pszichés (mentális) megterhelést vagy fizikai állapotromlást. A számítógéppel való munkavégzést úgy kell megszerveznie, hogy
a munkavállaló számára óránként legalább 10 perces, nem kényszerű képernyőfigyeléssel történő munkamegszakítás biztosított legyen.
A munkahelyet úgy kell kialakítani, hogy az egészségi kockázatot vagy baleseti veszélyforrást ne jelentsen a munkavállaló számára. 23

22 Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális
egészségügyi és biztonsági követelményeiről (továbbiakban 50/1999. (XI. 3.) EüM
rendelet) 1.§ (1) alapján
23 Vö: 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. számú mellékletével
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Mindez a berendezés, a környezet, valamint az ember-gép kapcsolatának
megfelelő kialakításával érhető el.
A berendezés alatt a képernyőt (monitort), a billentyűzetet és az egeret, valamint a munkaasztalt és munkaszéket értjük.
VIII./1. Képernyôre/monitorra vonatkozó követelmények
–– A megjelenő jelek jól definiáltak és világos formájúak, megfelelő méretűek legyenek, a jelek és a sorok közötti megfelelő térközzel.
–– A megjelenő kép legyen stabil – villódzásnak vagy az instabilitás más
formájának nem szabad előfordulnia.
–– A képernyő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és szabadon elfordítható, dönthető.
–– A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó
által könnyen állítható és a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható.
–– A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és fényvisszaverődéstől,
amely a használónak kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat.
A monitort úgy kell elhelyezni és beállítani, hogy annak felső éle szemmagasságban, vagy az alatt helyezkedjen el. Felülete 60–70 cm-re legyen a szemtől,
felülete legyen merőleges a nézés vonalára. Ez a függőlegeshez képest mintegy 30–35 fokos hátradöntést jelent (ld. 5. sz. ábra).
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5. számú ábra24

VIII./2. A billentyûzet és az egér
A billentyűzet:
–– legyen dönthető és a monitortól különálló annak érdekében, hogy a használó kényelmes munkatesttartást vehessen fel, karja és keze ne fáradjon el,
–– legyen elég hely előtte ahhoz, hogy a számítógép-kezelő kezét és csuklóját
megtámaszthassa,
–– felszíne legyen fénytelen, a fényvisszaverődés elkerülése érdekében,
–– jelei egymástól könnyen megkülönböztethetőek és a munkahelyzetből jól
olvashatóak legyenek.
A billentyűzethasználat együtt jár a kar, a váll a nyak és a törzs izmainak állandó, összehangolt igénybevételével az ideális testhelyzet fenntartása miatt.
24 http://efi.kenezykorhaz.hu/cikkek/egeszseges-eletmod-egyeb/299/a-szamitogepes-munka-veszelyei
(Letöltés dátuma: 2018.03.18.)
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A billentyűzet és a monitor lehetőleg egy irányba essen – ne legyen szükség
láthatóságukhoz a rossz elhelyezés miatt kialakuló látási szög miatt a fej, a
törzs állandó elforgatására!
Az egér testhez viszonyított elhelyezése meghatározó a váll elcsavarodásának és hajlásának, a nyak és vállizmok terhelésének szempontjából. Helytelen használata növeli a mozgásszervi rendellenességek kialakulásának kockázatát.
Az egér és a billentyűzet a munkafeladatnak legmegfelelőbb munkapozícióban és elrendezésben használható, amihez az alkar megtámasztása elengedhetetlenül szükséges.
A munkaasztal vagy munkafelület olyan méretű legyen, hogy azon a „hardver eszközök” és a munkavégzéshez szükséges dokumentumok áttekinthető, elérhető módon legyenek elhelyezhetőek. Ne legyen fényvisszaverő
felületű. Olyan munkahelyen, ahol a munkavégzés írott/nyomtatott dokumentum használatát is megköveteli, a használó számára kényelmes olvashatóságot biztosító, állítható és megfelelő helyzetben rögzíthető laptartót kell
biztosítani.
VIII./3. A munkaszék
Elvárások:
–– legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és
kényelmes testhelyzetét,
–– magassága és ülésmélysége is legyen könnyen állítható,
–– támlája legyen magasságában állítható és dönthető.
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A munkavállalót meg kell tanítani, az amúgy jól megválasztott munkaszék
helyes beállítására és használatára.
Helyes beállítás:
–– Az ülőlap magassága az előtte álló munkavállaló térdhajlatához, vagy kissé az alá essen. Ideális a beállítás, ha a széken ülve – talpak a padlón fekve
– az alsó lábszár és a comb 90–110°-os szöget, a munkaasztalon nyugvó
alkar a felkarral ugyanilyen szöget zár be.
–– Úgy üljön a székre, hogy az ülőlap elülső széle és az alsó lábszára között
2 cm távolság megmaradjon.
–– Húzza az előre-hátra állítható háttámlát előre, hogy az támassza meg az
alsó, ágyéki csigolyaszakaszt.
–– Billentse a háttámaszt olyan szögbe, hogy az végig érintkezzen a gerincével.
–– Állítsa be a háttámaszon lévő gerinctámaszt olyan magasságba és „keménységűre”, hogy az igazodjon gerince természetes „S” görbületéhez.
–– Állítsa olyan működési módba a munkaszék hátlapját, hogy az minden
testhelyzetben kövesse és támassza a gerincoszlopot!
Amennyiben a munkaasztal magassága, és a testi adottságokból adódó méretkülönbségek miatt az ideális beállítás nem biztosítható, szükség szerint
lábtámaszt vagy saroktámaszt, illetve kartámaszt kell biztosítani.
A lábtámaszt úgy kell megválasztani, hogy a munkavállaló számára természetes, kényelmes legyen, megfelelő szöget zárjon be bokája és lábszára. Számítani kell arra, hogy a munkavállaló a székéből való felálláshoz is használja
a lábtámaszt, ezért annak mind a padló, mind pedig a munkavállaló talpa felé
eső felületének megfelelő csúszásmentesnek kell lennie.
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A szék párnázatának biztosítania kell a megfelelő súlyeloszlást! Olyan munkaszéken dolgozva, ahol a párnázat képes a rajta ülő személy egyenletes
súlyeloszlását biztosítani, elkerülhető az ún. nyomáshelyek kialakulása, ami a
normális vérkeringés akadályozója lehet.
Újdonság a kereskedelemben olyan ergonomikus kényelmi székpárna,
amelynek hátsó része egy kivágással úgy van kialakítva, hogy ennek révén a
rajta ülő személynek nem terheli a farokcsontját és alsó ágyéki csigolyaszakaszát.
A legideálisabb munkaszék használata sem biztosít egy ülési pozícióban a
munkaidő egészére helyes, mindenféle szempontból megfelelő testtartást.
Megismerve és jól alkalmazva a munkaszék beállítási lehetőségeit mindig a
legkényelmesebb testtartást kell megválasztani. Javasolt a képernyős munkahelyen dolgozóknak, hogy azokat a tevékenységeket, ami nem jár feltétlenül
számítógép-kezeléssel, felállva – amennyiben ezzel munkatársaikat nem zavarják – járkálással végezzék.
VIII./4. A környezet
Az ember akkor érzi komfortosnak környezetét, ha az minimum 2,8 x 2,8
méter, azaz közel 8 m2 alapterületű, és belmagassága a fej fölött legalább 1,2
méter.
A munkahelyet úgy kell kialakítani és berendezni, hogy a munkafeladathoz
szükséges eszközök és dokumentumok az ún. kényelmes elérhetőség zónájába essenek. A normális munkazóna átmérője a vállszélesség és az alkarok
hosszának összege, míg a maximális munkazónát a két kinyújtott kar által
leírt, egymást metsző félkörök határolják.
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Biztosítani kell, hogy a leggyakrabban használt eszközök és értelmezendő
dokumentumok a munkavállaló látóterében, azaz úgy helyezkedjenek el,
hogy azt az előretekintő ember oldalpillantás nélkül egyszerre képes legyen befogni.
A megvilágítás legideálisabb módja az lenne, ha annak szükséges mértékét
természetes forrásból tudnánk biztosítani. A munkarend, az évszakok és
napszakok eltérő volta miatt ez nem lehetséges, ezért mesterséges „kisegítő” világítást kell a munkahelyen kialakítani. A kombinált világítás főként
szórt, ún. indirekt (közvetett) világítás legyen. Helyi világítást csak a legszükségesebb esetben használjunk! Ebben az esetben a lámpa ernyőzésével és megfelelő beállítási lehetőségeivel kell biztosítani a kívánt kontrasztot a munkahely és a háttér között.
A rosszul berendezett képernyős munkahely – az értelmezendő „felületek” eltérő távolsága, nem megfelelő kontrasztosság és színvisszaadás,
elégtelen megvilágítás, káprázás – szemkifáradást, hosszabb távon látásromlást okoz. Épp ezért a munkáltató köteles a foglalkozás-egészségügyi
orvosnál kezdeményezni a munkavállaló szem- és látásvizsgálatának elvégzését a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
ezt követően kétévenként, és abban az esetben is, ha munkavállalójának
olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával hozható ös�szefüggésbe.25
Az ember-gép kapcsolat a legmeghatározóbb a képernyős munkakört betöltő munkavállaló pszichés (mentális) megterhelésében, amit a munkáltató elsősorban a megfelelő szoftver kiválasztásával és bevezetésével tud
befolyásolni, az alábbi elvek figyelembevételével.
25 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 5. § (1) alapján
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A szoftver:
–– elsősorban feleljen meg a feladatnak,
–– minden betűt a magyar helyesírásnak megfelelően jelenítsen meg a képernyőn és a nyomtatásban,
–– legyen könnyen használható és szükség esetén a használó ismeret- és tapasztalatszintjéhez igazítható,
–– rendelkezzen magyar nyelvű súgóval,
–– ne használjon a munkavállaló teljesítményére vonatkozó mennyiségi vagy
minőségi ellenőrzési lehetőséget a használók tudomása nélkül.
A rendszerek alkalmazzák a szoftverergonómia elveit, a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és ütemben jelezzék ki az információkat, és biztosítsanak visszajelzést a munkavállalóknak a teljesítményükről.26
Ahol ezek a minimum feltételek nem biztosítottak, a dolgozók jó része kényelmetlenül fogja érezni magát. Az ebből eredő pszichés megterhelések a
következő fejezet témája.

26 Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet 3. számú melléklete alapján
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Pszichés megterhelés veszélyei a
nagykereskedelmi tevékenység során
„A stressz az élet sava-borsa" – írta Selye János a Magyarországon 1976–ban
megjelent Stressz distressz nélkül című könyvében.27 (A distressz a hatásában negatív stressz.) Nincs stresszmentes élet, ami tulajdonképpen nem baj,
hiszen ha valóban ez az élet „sava-borsa”, mi tartana bennünket életben?
Tudjuk, hogy az „egészséges” stressz fokozza a teljesítőképességet, az érzelmeket, de egy bizonyos − egyénenként más és más − mértéken túl koncentrációs problémákat, zavartságot okoz. Azok a személyek, akik − és sokszor
környezetükben lévők sem − nem veszik észre a kezdeti tüneteket, így nem
tanulják meg kezelni azt. Lassan-lassan őrlődnek, felőrlődnek, aminek hatására tönkremennek kapcsolataik, elveszítik önbizalmukat, tűrőképességüket, ami nagyon gyakran szinte érthetetlen egészségromláshoz vezet. Nem
csoda, hogy ma már egyre gyakoribbak a stresszel összefüggésbe hozható
pszichoszomatikus megbetegedések.
„Munkahelyi stressz alatt egészen egyszerűen a munkahelyen fellépő, illetve
az ott történő munkavégzésre ható stresszt értjük.”28
A túl kevés inger sem jó. A gondolkodást, a képességek felhasználását nem
igénylő, megszokásból, unott, monoton módon végzett munka leépíti a
szellemet és érzelmi sivársághoz vezet. A munkahelyeken a túlterheltség27 Selye János 1976: Stressz distressz nélkül. Budapest: Akadémiai Kiadó.
28 Juhász Ágnes 2002: Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés. Oktatási
segédanyag a munka-és szervezetpszichológiai szakképzéshez. Budapest: BME,
Ergonómia és Pszichológia Tanszék felhasználásával
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ből adódó legjelentősebb stresszor, ha nincs módunk megválasztani, hogy
milyen munkát, milyen módszerrel végezzünk, illetve nincs befolyásunk a
munkavégzés mennyiségére, ütemére, sem az elvárt teljesítési határidőkre.
A középvezetők túlhajszoltak, nagyon gyakran a fölöttes vezetők túlzott elvárásai miatt. A nagykereskedelemben foglalkoztatottak között szinte valamennyi munkaköri csoportban előfordul mindkét stressztényező csoport,
azaz a túl kevés inger és a túlterheltség is.
Szinte mindenhol jellemző a munkaidő kialakításából eredő pszichés megterhelés. Az időbeosztás aránytalanságai, a szervezetlenségre is visszavezethető túlórázás, a „szokásos” munkarendtől, és az ember „biológiai órájától”
eltérő munkavégzési kényszer (műszakozás), a gyakran változó munkavégzési hely mind-mind konfliktushelyzetet teremt a családi és társas kapcsolatokban, mert észrevétlenül kizárja a munkavállalót a korábbi társasági és
közösségi életéből.
A munkakörnyezet is igen nagymértékben játszik közre a megterhelésben.
A fizikai környezet pl. a zaj, a hőmérséklet (túl hideg vagy meleg), a nem
megfelelő világítás, szennyezett, esetleg bűzös munkatéri levegő, az egyedül
végzett munka vagy épp a túlzsúfoltság. Meghatározó, mennyire érzi magát
biztonságban munkahelyén a munkavállaló. Érzelmi, hangulati tényező a
munkahelyi légkör, a munkatársi kapcsolatok milyensége. Támogató, a betanulást, az új gép, szoftver megismerését segítő kollegialitás építő jellegű, míg
az egymás ellen dolgozás (munkálkodás) jelentősen rontja a hangulatot, ezzel együtt a munkavégzés hatékonyságát, ami a vezetők szemében leértékelődést, az elismerés, a dicséret, a jutalmazás elmaradását hozza magával. Az
állandó tanulási kényszert, a túl alacsony fizetést, a munkahely megtartásának bizonytalanságát mind jelentős stresszorként élik meg a munkavállalók.
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Nagy felelősség a pénzkezelés. A pénztárosok, a pénzügyi tranzakciókat, átutalásokat bonyolítók a tévesztés és az anyagi felelősségre vonás terhe miatt
különösen veszélyeztetettek a munkahelyi stressz szempontjából.
A fizikai munkát végzők körében meg kell említeni a nehéz testi munkát,
és a nagy koncentrációt igénylő, pl. nehéz tárgyak, bonyolult módon történő mozgatását, és a több ember által végzett munkák összehangoltságának
hiányát is.
Nők esetében speciális stressz forrása lehet a munkahelyi szexuális zaklatás, a munkahelyi és családi szerepek összehangolása, illetve a nők és férfiak munkaerőpiaci esélyegyenlőtlensége. Kiegyensúlyozott munkahelyen, jó
munkakörnyezetben végzett munka ugyanakkor jót tesz a nők egészségének, főleg a magasabb státuszú munkakörökben. A munkahely ugyanis a
következőket kínálja (amiket a háztartásvezetés kevésbé): kihívás, kontroll,
struktúra, pozitív visszajelzés, önbecsülés, szociális kapcsolatok.29
A legegyszerűbb megoldás: pozitív visszajelzés és korrekt kommunikáció.
Ne felejtsünk el, és merjünk dicsérni! Teremtsünk jó munkahelyi légkört,
törődjünk kollégáinkkal, segítsük Őket munkájukban az „új” elsajátításával, rendezett kapcsolati viszonyokkal, önértékelésük és önbizalmuk erősítésével.

29 Juhász Ágnes 2002: Munkahelyi stressz, munkahelyi egészségfejlesztés. Oktatási
segédanyag a munka-és szervezetpszichológiai szakképzéshez. Budapest: BME,
Ergonómia és Pszichológia Tanszék felhasználásával
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A távmunka speciális veszélyei a
nagykereskedelemben
A távmunkajellegű munkavégzés (home office) az egyszemélyes munkavégzésnek egy olyan fajtája, amikor a munkáltató működési körébe tartozó
tevékenységet a munkavállaló rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és
informatikai eszközzel végez, és a munkavégzés eredményét elektronikus
eszközzel továbbítja.
A home office-jellegű munkavégzés típusai:
–– távmunka (teljes munkaidőben),
–– esetenként otthon végzett munka (pl. rugalmas munkaidő, flexi place
vagy flexi time),
–– változó helyen végzett munka (pl. üzletkötők – a munkavégzés egy része
otthon, egy része változó helyen történik).
Egyre több az olyan alkalmazott, aki otthon dolgozik vagy akinek munkája sok utazással jár. A nagykereskedelmi munkakörök nagy részében a távmunka egy kézenfekvő megoldás, a kereskedelmi ügyintéző, a kereskedelmi
tervező, szervező, az értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység
vezetői munkakörökben a tevékenység az ország több területén – a nagykereskedelmi igényeknek megfelelően – zajlik, ezért a feladatok egy része
távolról, számítógépen keresztül is elvégezhető.
Az otthoni munkavégzés kettős célt szolgál. Egyrészt a vállalat minimálisra
csökkentheti a drága iroda- és rezsiköltségeket, másrészt az alkalmazottaknak kevesebb időt és pénzt kell fordítaniuk a munkába járásra, így több idejük marad a hasznos munkavégzésre és családjukra.
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A hagyományostól eltérő munkabeosztás, gyakorlat és munkavégzési helyek
kombinációja új feladat elé állítja a munkabiztonságért, foglalkozás-egészségügyért és a dolgozókat érő környezeti ártalmakért felelős vezetőket. A
munkabiztonsági szakembereknek el kell tudniuk hárítani azt a veszélyt,
hogy az ilyen körülmények között dolgozó alkalmazottakat balesetek és
ártalmak érjék. A munkabiztonsági vezetőknek – megfelelő vállalati munkavédelmi stratégia kidolgozásával – ezeknek a típusú munkavállalóknak a
biztonságáról is gondoskodniuk kell.
Sok távmunkát végző munkavállaló nem rendelkezik az otthonában azokkal
a tárgyi és munkakörnyezeti feltételekkel, amelyeket a munkavédelem megkövetel, a felelős munkáltatónak teljes munkaidőben végzett távmunka esetén minimum munkavédelmi követelményrendszert kell felállítania a munkavégzéssel kapcsolatban. A távmunka az esetek zömében képernyő előtti
munkavégzésből áll, ezért a követelményeknek is erre kell koncentrálniuk:
–– rendelkezésre áll a munkatér és mozgástér: 2 m2 –6 m2/fő; 2,2 m–2,7 m
belmagasság; 10–15 légm3/fő,
–– megfelelőek a berendezések (a munkaasztal, munkaszék),
–– a képernyős munkaeszközök a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
vannak telepítve,
–– megfelelőek a villamos berendezések (különösen a szigetelések épsége),
–– lehetőség szerint természetes szellőzést kell biztosítani, ha csak mesterséges szellőztetés biztosítható (elsősorban központilag működtetett légkondicionáló rendszereknél) a huzathatás elkerülése érdekében a légsebesség
legfeljebb 0,1 m/s lehet, emellett a szellőztető berendezésekre előírt rendszeres tisztításról, karbantartásáról is gondoskodni kell (pl. a legionellózis
elkerülése végett),
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–– hideg évszakban biztosítható a 20–22C° hőmérséklet, meleg évszakban
21–24C° hőmérséklet,
–– biztosítható a minimum 500 lux megvilágítás és az íróasztalnál helyi
megvilágítás,
–– biztosítható a maximum 60 dB zajszint,
–– rendelkezésre állnak a szociális létesítmények (azaz mellékhelyiség,
mosdóhelyiség, elsősegélynyújtó felszerelés),
–– a munkavállaló gondoskodik a rendszeres napi takarításról, a hulladék
(szemét) eltávolításáról,
–– biztosított a csúszás-, botlásmentes közlekedés.
A fentiek teljesülése mellett a munkavállalóra továbbra is vonatkoznak a
munkáltató egyéb szabályzataiban foglalt követelmények (mint például a
munkavédelmi oktatásokra, a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó előírások) vagy a munkáltató belső szabályzatában szereplő egyéb
munkavédelmi szabályok.
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