
Szerepek és felelősségi 
körök

A bányaipari ágazatban



A törvény: 92/104/EEC 

Irányelv 

az ásványi nyersanyagok külszíni és

felszín alatti kitermelésével

foglalkozó iparágakban dolgozó

munkavállalók biztonsága és

egészségvédelme javításának

minimumkövetelményeiről



A munkahelyek megszervezése
A 92/104/EEC Irányelvnek megfelelően 

1. Olyan személy, aki rendelkezik azokkal az ismeretekkel és 
készségekkel, amelyek szükségesek ehhez a feladathoz, 

2. A munkáltató nevezte ki,
3. Egész idő alatt szolgálatban kell lennie minden munkahely 

vonatkozásában, amikor a dolgozók jelen vannak
4. A munkáltató is lehet „felelős személy”, ha rendelkezik azokkal 

az ismeretekkel és készségekkel, amelyeket a jogszabály előír  

A felelős 
személy: 

Felügyelet :
1. Olyan személy kell betöltse, aki rendelkezik az ehhez előírt 

ismeretekkel és készségekkel, hogy biztosítani tudja a dolgozók 
védelmét minden művelet során,

2. A munkáltató bízta meg és az ő nevében jár el,
3. A munkáltató is elláthatja ezt a feladatot, ha rendelkezik azokkal 

az ismeretekkel és készségekkel, amelyeket a jogszabály előír 

Kompetens dolgozók
Ha dolgozók vannak jelen egy munkahelyen, megfelelő számú 
olyan dolgozó kell legyen köztük, aki rendelkezik a szükséges 
ismeretekkel és tapasztalattal a rájuk bízott feladat 
végrehajtásához



A munkahely 
megszervezése 
a 92/104/EEC Irányelvnek megfelelően 

• Munkahelyeket :

– úgy kell megszervezni, hogy megfelelő 
védelmet nyújtsanak a veszélyek ellen

– rendben kell tartani olyan módon, hogy a 
veszélyes anyagokat eltávolítják vagy 
ellenőrzés alatt tartják a dolgozók épségének 
veszélyeztetését elkerülendő

– az ergonómiai elveknek megfelelően kell 
kialakítani, szem előtt tartva azt, hogy a 
dolgozók végre tudják hajtani azokat a 
műveletek et, amelyek a munkahelyükön 
mennek végbe 

– Az olyan munkahelyeken, ahol a dolgozók 
egyedül vannak, a felügyeletet vagy a 
megfelelő kommunikáció lehetőségét 
biztosítani kell 
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Tájékoztatás, utasítások és oktatás a 
a 92/104/EEC Irányelvnek megfelelően 

A betartandó szabályokat tartalmazó írásos utasításokat 
kell a dolgozóknak a rendelkezésére bocsájtani a 
biztonságuk megőrzése céljából, valamint a berendezések 
biztonságos használatát leíró utasításokat kell elhelyezni 
minden munkahelyen.

A munkáltatónak egyértelmű utasításokkal kell ellátni a 
munkavállalókat, hogy ne veszélyeztessék a saját és 
mások biztonságát. 

A munkáltatónak ügyelnie kell, hogy a hozott 
intézkedések ne veszélyeztessék a dolgozók biztonságát. 

A dolgozóknak meg kell kapniuk a szükséges 
tájékoztatást, utasításokat, képzést és átképzést annak 
érdekében, hogy védelmük biztosítva legyen.

Biztonságos munkamódszereket kell alkalmazni minden 
munkahelyen és minden tevékenységre vonatkozóan.



A 
munkáltató 
kötelességei 

a 92/104/EEC
Irányelv  3. pontja 

szerint

A munkahelyet úgy kell 
kialakítani, felszerelni , 

működtetni és 
karbantartani,  hogy a 

munkavállalók  úgy tudják 
végezni munkájukat, hogy 

az ne veszélyeztesse a 
biztonságukat 

A munkahelyek 
működtetése, amikor a 

dolgozók ott jelen 
vannak, egy felelős 

személy felügyelete alatt 
történik 

Az olyan munkát, amely 
speciális kockázatot 

tartalmaz, csak 
kompetens dolgozóra 

szabad bízni, és az 
utasításoknak 

megfelelően kell 
elvégezni

A biztonsági  
előírásoknak olyannak 

kell lenniük, hogy 
minden érintett  dolgozó 

megértse 

Biztosítani kell a 
megfelelő elsősegély 

készletet 

A biztonsági 
gyakorlatokat rendszeres 

időközönként el kell 
végezni 



A 
munkáltató 
kötelességei 
a 92/104/EEC

Irányelv  3. 
pontja szerint

A munkavédelmi szabályzat

A munkavédelmi szabályzatot a 
munka beindítása előtt el kell 

készíteni és meg kell újítani minden 
olyan alkalommal, amikor a 

munkahelyen nagyobb 
változtatások történnek.

Azokat a 
kockázatokat, 
amelyeknek a 

dolgozók ki 
vannak téve az 

adott 
munkahelyen, 

meg kell 
határozni és 
értékelni kell 

Arra a munkahelyre vonatkozóan, 
ahol több munkáltató dolgozói 
működnek, minden munkáltató 
felelős az ő hatáskörébe tartozó 

ügyekért 



Munkavégzési engedélyek 

Ahol azt a munkavédelmi szabályzat 
tartalmazza, munkavégzési engedély rendszert 
kell bevezetni olyan műveletekkel kapcsolatban, 
amelyek veszélyesek, vagy  olyanokkal, amelyek 
más műveletekhez kapcsolódva komoly veszélyt 
okozhatnak.  

A munkavégzési engedélyt felelős személy 
adhat ki a munka megkezdése előtt, és abban 
meg kell határozni azokat a feltételeket, 
amelyeket be kell  tartani a munka előtt, alatt és 
után. 



Példák 
munkavégzési 
engedélyekre 

Forró munka engedély (pl. hegesztés)

Engedély lezárt területre való belépésre 

Földmunka végzési engedély

Útlezárási engedély (útlezárás, a mozgás 
blokkolása egy egységben)

Elektromos szigetelés és elektromos áram 
használatának engedélyezése (minden 
elektromos berendezéshez szükséges)

belépési engedély robbanóanyag  tároló 
helyiségbe (raktárba) 



Engedély szükséges!

JEGYEZZÜK MEG: NEM MINDEN BERENDEZÉS ÉS 
ANYAG HASZNÁLHATÓ ENGEDÉLY NÉLKÜL

Példa olyan anyagra, amely csak engedéllyel 
használható: robbanóanyag 

Példa olyan berendezésre, amely csak 

engedéllyel használható: markoló 
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A munkavállaló felelőssége

• A 92/104/EEC Irányelv 9. pontja értelmében a munkavállalók 
részvételének és/vagy konzultációjának a 89/391/EEC Irányelv 11. 
pontjának megfelelően kell megtörténnie

• Az ILO R164 sz. ajánlásának 16. pontja kimondja, hogy a 
munkavállalók kötelesek:
– megfelelően gondoskodni saját és mások biztonságáról, akik érintettek 

lehetnek az ő tevékenységük vagy mulasztásuk által 
– betartani a biztonsági előírásokat és eljárásokat
– helyesen használni minden biztonsági berendezést és nem 

megrongálni 
– jelenteni minden olyan esetet, amely veszélyes lehet, és amelyet maga 

nem tud elhárítani  
– Jelenteni minden munkával kapcsolatos balesetet vagy 

egészségkárosodást 



Felügyelet és karbantartás

Egy megfelelő eljárási rendet kell kialakítani  annak biztosítására, hogy 
rendszeresen megtörténjenek a vizsgálatok, a karbantartás, és ahol 
szükséges, a mechanikus és elektromos berendezések és az üzem 
tesztelése  

A megfelelő biztonsági felszerelést folyamatosan karban kell tartani, 
hogy bármikor jó állapotban bevethető legyen 

A karbantartást  a műveletekkel összehangoltan kell elvégezni.



Korlátozott felelősségi 
nyilatkozat

Ennek a prezentációnak a célja a 
tájékoztatás, és nem helyettesíti azt az 
oktatást, amit a munkahelyednek kell 
biztosítania. Minden kérdéseddel 
kapcsolatban konzultálj a munkavédelmi 

vezetőddel 


