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MSZ 1. sz. melléklet:

Baleset
•

Meghatározások

az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy

aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást,
illetőleg halált okoz.

Munkabaleset
•

•

az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében

végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett

üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás
stb. igénybevétele során éri.

Súlyos munkabaleset
•

súlyos az a munkabaleset, amely
o

a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven
belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata

o

vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;

o

mértékű károsodását okozta;

valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős

o

orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást

o

csonkulást okozott, illetve;

hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb
beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Foglalkozási megbetegedés
•

a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
o

o

a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló
fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye

Képernyős eszköz
•

számjegy-, betű-, grafikus képsorokat képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott megjelenítési folyamattól.
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Képernyős munkahely
•

olyan munkaeszközök együttese, amelyhez a képernyős eszközökön kívül csatlakozhat adatbeviteli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera, egyéb adatbeviteli eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyom-

tató, plotter, lemezegység, modem, stb.), esetleges tartozékok, ember-gép kapcsolatot meghatározó

szoftver, irattartó, munkaszék, munkaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen munkakörnyezet.

Képernyős munkakör
•

olyan munkakör, amely a munkavállaló napi munkaidejéből legalább 4 órában képernyős munkahelyen
képernyős eszköz használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is.

Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg
•

a szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges

szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem értve
a munkavállaló által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget
vagy kontaktlencsét.

Kockázat
•

a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának együttes
hatása.

Látásvizsgálat
•

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által végzett látóképesség, színlátás és koordinációs vizsgálat.

Pszichoszociális kockázat
•

a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalko-

zási jogviszony bizonytalansága, stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus)
megbetegedés következhet be.

Munkaeszköz
•

minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak, vagy azzal
összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).

Munkahely
•

minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés
céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni a mást

nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni céget
alapított) munkavégzési helyét.

Munkaképtelen
•

az a munkavállaló, aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és gyógykezelést igénylő álla-

pota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra táppénzben részesül
vagy sem.
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Munkavállaló
•

a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.

Munkavédelmi képviselő
•

olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való együttműködés során képviseli

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő munkavállalói jogokat és
érdekeket.

Munkáltató
•

a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell tekinteni a mun-

kaerőkölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást nem fog-

lalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget alapí-

tott) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések tekintetében. Magyar adószámmal nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet,

aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek
hiányában az, akinek a területén a munkavégzés folyik.

Sérülékeny csoport
•

az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek, illetve akik maguk is foko-

zott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes, nemrégen szült, anyatejet
adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).

Szervezett munkavégzés
•

A munkaviszonyban, a tanulói és hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a fegyveres erők,

fegyveres testületek, a hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság és más rendészeti szervek tagjai által szolgálati viszonyukban, valamint a munkáltató által kezdeményezett, irányított vagy jó-

váhagyott társadalmi munka.

Veszélyes
•

az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/keverék, munkafolyamat, technológia (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Veszélyforrás
•

a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező, amely a munkát
végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat jelenthet.

Veszélyforrás lehet különösen:
o

a fizikai veszélyforrás, ezen belül a




munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk,
termékek és anyagok mozgása,

szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
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o
o

•

tárgyak hőmérséklete,

a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése,

szintkülönbség,

súlytalanság,

a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,

zaj, rezgés, infra- és ultrahang,

világítás,

elektromágneses sugárzás vagy tér,

részecskesugárzás,

elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,

aeroszolok és porok a levegőben;

a biológiai veszélyforrás, ezen belül a


Veszély

éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,

a veszélyes anyag;


o

csúszós felületek,

mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
makroorganizmus (növény, állat);

a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.

a veszély minden tényleges vagy lehetséges körülmény, amely életet, egészséget veszélyeztet, anyagi
kárt vagy veszteséget okozhat.

Veszélyhelyzet
•

egymással összefüggő, különösen kedvezőtlen események kapcsán kialakult rendellenes üzemállapot,
ami személyek sérülését, a berendezések és/vagy a környezet károsodását okozhatja.
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