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Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz
szükségessé
A táblázat értelmezése:
1. A melléklet nem tartalmazza valamennyi, időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot igénylő kóroki tényező
tételes felsorolását. Ezért figyelembe kell venni a rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.
2. A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásánál tekintettel kell lenni a 6. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra is.
3. A táblázaton az adott vegyi anyag biológiai monitorozását bm jelölés jelenti.
Azoknál a munkavállalóknál, akiknél a vizsgálat fokozott expozíciót jelez, haladéktalanul klinikai vizsgálatot kell
végezni, és ennek kapcsán a munkaalkalmasságot is el kell bírálni.
A bm jelölés mellett szereplő gyakoriság azt jelenti, hogy a biológiai monitorozás eredményétől függetlenül, ilyen
időközönként minden exponált dolgozónál időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni.
4. Kombinált vegyi expozíciók előfordulása esetén a legrövidebb gyakoriságot kell figyelembe venni.
5. A vizsgálatok irányát és az eredmények értékelését, beleértve a biológiai expozíciós mutatók mérésének
gyakoriságát is, a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv módszertani közleményben határozza meg.
6. Azon munkavállalók számára, akik nem kumulatív anyaggal dolgoznak, a jogszabály hatálybalépésének
időpontjában aktuális munkahelyi levegőtisztasági mérések eredményei a külön jogszabályban előírt határérték
alattiak, a technológia stabil és a veszélyes anyag egyéb úton nem juthat a dolgozó szervezetébe - a foglalkozásegészségügyi orvos véleményének figyelembevételével - az adott munkahelyen a biológiai monitor vizsgálatok nem
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kötelezőek, kivéve a külön jogszabály [26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet] által érintett citogenetikai vizsgálat, tumor
marker meghatározás eseteit.
Kóroki tényező
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lásd: a keszonmunkákról szóló
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tényező
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Ha a külső levegő
hőmérsékletének napi
csúcsértéke tartósan
(legalább egy hétig)
meghaladja a 27 °C-t,
akkor azokban a
munkakörökben,
amelyekben az év nyári
időszakában a korrigált
effektív hőmérséklet
átlag értéke eléri vagy
meghaladja az
egészséget nem
veszélyeztető
munkavégzés és
munkakörülmények
általános egészségügyi
követelményeiről szóló
3/2002. (II. 18.) SzCsMEüM együttes rendelet 2.
számú mellékletének 1.
számú táblázatában
előírt, maximálisan
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a vizsgálat hetente
végzendő.
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félévenként

nővényvédő szerek
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félévenként

(valamennyi I. és II.
forgalmi kategóriába
sorolt szer)
kiszerelés

bm
(szerves
foszforsavészterek,
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félévenként

- a munkába lépéskor
AChE

kémiai
növényvédelmi
munkálatok
hígítás, keverés évenként
felhordás
(permetezés)
szezonban
egyszer

évenként

raktározás, szállítás, évenként

egyéni alapszint
meghatározása
szükséges

gépkezelés
laboratóriumi munka évenként
ólom és vegyületei

évenként

bm

szelén

évenként

bm

rákkeltő vegyi anyagok

évenként

külön jogszabályban
meghatározott rákkeltő
anyagok, amelyek e
táblázatban másutt nem
szerepelnek

szén-diszulfid
(szénkéneg)

félévenként

szén-monoxid

évenként

szén-tetraklorid
(tetraklórmetán

félévenként

sztirol

évenként

tetraklór-etán

félévenként

toluol

évenként

bm

triklór-etilén

évenként

bm

trinitro-toluol (trotyl)

félévenként

tüdőfibrózist okozó
porok

a vizsgálatok
gyakoriságát az
illetékes fővárosi és
megyei
kormányhivatal
munkavédelmi
hatósági és

bm

bm

az ernyőszűrő
állomásokon készített
tüdőfelvételek
értékelése, ezt követően
szükségessé váló klinikai
vizsgálatok a
munkahigiénés és

munkaügyi hatósági
feladatkörében
eljáró járási
(fővárosi kerületi)
hivatala állapíthatja
meg, a munkáltató
által előzetesen
megszerzett, a
munkahigiénés és
foglalkozásegészségügyi szerv
által kiállított
szakvélemény
alapján (a
szakvéleményhez a
por mérési
eredmények
csatolása szükséges)
vanádium

foglalkozásegészségügyi szerv
szakrendelésén, valamint
a pécsi Megyei
Tüdőgyógyintézetben
történnek

évenként

rezgés
kéz/kar
2,5-5 m/s2 (férfi)

kétévenként

első ízben a munkába
állást követő hatodik
hónap után

1,0-2,5
m/s2 (sérülékeny
csoport)

kétévenként

hideg/nedves
munkakörnyezetben
évente

kétévenként

első ízben a munkába
állást követő hatodik

egész testre ható

hónap után
0,5-1,15
m/s2 (férfi)
0,5 m/s2 alatt
(sérülékeny
csoport)
egyedi felmentés
esetén

kétévenként

hideg/nedves
munkakörnyezetben
évente

évenként

első ízben a munkába
állást megelőzően

vinil-klorid

félévenként

xilol

évenként

bm

81-85
dBAeq közötti
zajexpozíció esetén

4 évenként

a munkavállaló kérésére

86-90
dBAeq közötti
zajexpozíció esetén

4 évenként

halláspanasz esetén
soron kívül

91-100
dBAeq közötti
zajexpozíció esetén

2 évenként

halláspanasz esetén
soron kívül

zaj

100
évenként
dBAeq zajexpozíció
felett

halláspanasz esetén
soron kívül
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Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
1.

Magasban végzett
munka

2.

Földalatti bányászati,
kőolaj- és
földgázbányászati
mélyfúrási munkakörök

3.

Tűz- és
robbanásveszéllyel járó
munkakörök

A 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel
hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerinti az „A” fokozottan tűzés robbanásveszélyes, a „B” tűz- és
robbanásveszélyes és a „C” tűzveszélyes
osztályba tartozó létesítményben,
helyiségben végzett tevékenységek,
valamint a vállalati „tűzvédelmi utasítás”ban meghatározott munkakörök: az ipari
robbantóanyagok gyártásával, tárolásával,
szállításával és felhasználásával
kapcsolatos tevékenységek

4.

Villamosüzemi
munkakörök

A vonatkozó külön előírás (MSZ 1585)
Erősáramú üzemi szabályzat alapján
erősáramú villamos berendezéseken
feszültség alatti, feszültség közelében és
veszélyes közelségben végzett
tevékenység

5.

a) Feszültség alatti
munkavégzéssel járó
munkakörök (FAM)

Külön jogszabályban meghátározott
tevékenység

b) Egyéb feszültség alatt

végzett tevékenységek
6.

Fegyveres biztonsági
őrség, személy- és
vagyonvédelmi
tevékenység

7.

Egyéb baleseti veszéllyel Mozgó munkaeszközök, munkaeszk
járó munkakörök

5. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek
1. Különösen nagy felelősség viselése emberekért, anyagi értékekért.
2. Döntés szükségessége
a) nehezen áttekinthető helyzetben,
b) új helyzetekben,
c) hiányos információk alapján,
d) ellentmondó információk alapján,
e) bonyolult szabályok, összefüggések utasítások alapján,
f) egymást gyorsan követő problémákban.
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3. Alkotó szellemi tevékenység
a) zavaró ingerek környezetében,
b) különösen bonyolult szabályok, utasítások alapján.
4. Rutin szellemi munka
a) időkényszer viszonyai között,
b) rövid idejű, egyszerű feladat változtatás nélküli állandó ismétlésével,
c) tartósan szükséges akaratlagos figyelemmel.
5. Különböző munkaeszközök, technológiai folyamatok pontos, gyors váltogatása időkényszer vagy különleges
figyelmi követelmény, illetve fokozott felelősség eseteiben.
6. Képernyős munkahelyeken történő munkavégzés.
7. Emberekkel foglalkozás kötelezettsége konfliktusveszélyes helyzetben.
8. Testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos személyek nevelési-oktatási, ápolási-gondozási,
rehabilitációs intézményeiben, javító intézetekben nevelési, oktatási tevékenységet végzők.
9. Szakképzett ápolói munkát végzők elmeosztályokon, elmeszociális otthonokban, súlyos fogyatékosok szociális
intézményeiben, szociális otthonok munkavállalói, traumatológiai, intenzív osztályokon, krónikus és baleseti
belgyógyászati osztályokon (öngyilkossági kísérletet tett betegeket ellátó osztályokon), onkológiai osztályokon,
detoxikálókban, krónikus elmegyógyászati osztályokon, valamint drogambulancián, illetve -osztályokon.

6. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez
Pszichoszociális kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók
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1. A gazdálkodó szervezet hierarchizáltságából, belső kapcsolatrendszeréből adódó konfliktusszituációk érintettjei.
2. Családtól távol, országon belül vagy kívül tartósan munkát végzők, a túlmunka esetenkénti igényével,
rendszertelen étkezési, komfortot nélkülöző pihenési lehetőséggel.
3. Hajléktalan munkavállalók.
4. Külföldről áttelepült munkavállalók, az áttelepülést követő első 2 évben.
5. Állami gondozásból kikerült, munkába állt személyek, a munkába állást követő 3 évben.

23/2017. számú munkaügyi elvi
határozat
Nyomtatóbarát változat
Jogkérdésnek minősül és nem függ a bíróság mérlegelésétől az, hogy az egészségkárosító kockázatok közül melyek azok a hatások,
körülmények, amelyek illetménypótlék fizetésére jogosítanak, az egészségi kockázat fennállásának és mértékének megállapítása azonban
szakkérdés, amit csak szakértői bizonyítás alapján lehet eldönteni [1992. évi XXXIII. törvény 72. § (1) bekezdés a) pont].

MVT 87§/A Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok,
munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az
e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi
(pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.

