
 

 
 

 
 

 
 

A kereskedelmi ágazat célvizsgálata 

Vizsgálati szempontok 

 

1. MINDEN MUNKAHELYEN ALKALMAZHATÓ VIZSGÁLATI SZEMPONTOK 

1.1. Kockázatértékelés 

1.1.1. Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e kockázatértékeléssel? [1993. évi XCIII. törvény 

a munkavédelemről (Mvt.) 54. § (2), (3) bekezdés] 

A kockázatértékelésnél figyelembe vették-e? 

1.1.1.1. Alkalmazott munkaeszközök  

1.1.1.2. Munkahelyek kialakítása 

1.1.1.3. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 

1.1.1.4. Veszélyes anyaggal/keverékkel történő munkavégzés (pl.: takarítás, tisztítás, 

fertőtlenítés)  

1.1.1.5. Zajexpozícióval járó munkavégzés (pl.: különböző munkaeszközökkel végzett 

vágás, darabolás) 

1.1.1.6. Mechanikai rezgésexpozícióval járó munkavégzés (különböző kézi szerszámok 

által okozott kéz-karra áttevődő mechanikai rezgés) 

1.1.1.7. Biológiai kóroki tényezővel járó tevékenység (pl.: állatkereskedésekben végzett 

munka) 

1.1.1.8. Pszichoszociális kockázatok1  

1.1.1.9. Munkavégzésből adódó- és azzal kapcsolatos megterhelések (pl.: hőhatás-hideg, 

légmozgás-huzat, állómunka, ülőmunka) 

[Mvt. 54. § (2) bekezdés] 

[25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pont; 1. sz. melléklet] 

[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 5. §]  

[66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 4.§, 7. §] 

[22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 4. §] 

[61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 3. §] 

[Mvt. 54. § (1) bekezdés d) pont; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 5. és 6. számú melléklet] 

Műszaki, illetve szervezési intézkedések hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 

esetén: 

1.1.2. A kézi tehermozgatás kiküszöbölése érdekében sor került a munkáltatónál megfelelő 

műszaki intézkedésre? [25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdés] 

1.1.3. A kézi tehermozgatás kiküszöbölése érdekében sor került a munkáltatónál megfelelő 

szervezési intézkedésre? [25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 3.§ (1) bekezdés] 

1.2. A munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata / foglalkoztathatóság szakvéleményezése  

1.2.1. A munkaköri alkalmasság előzetes orvosi vizsgálata megtörtént? [Mvt. 49. § (1) 

bekezdés, 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) bekezdés] 

1.2.2. A munkaköri alkalmasság időszakos orvosi vizsgálata megtörtént az érintett 

munkavállalók esetében? [Mvt. 49. § (1) bekezdés, 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 6. § 

(1)-(2) bekezdés] 

1.2.3. Azon munkavállalók esetében, akiknél a foglalkoztathatósági szakvélemény kötelező 

feltétele a foglalkoztatásnak, megtörtént a foglalkoztathatósági vizsgálat? [33/1998. (VI. 24.) NM 

                                                 
1
 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. 
 



 

rendelet 16/A. és 16/B. §] 

1.2.4. A kézi tehermozgatást végző munkavállalókat foglalkoztatják meg nem engedett 

terheléssel járó munkára? [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 10. §; 15. § (1) bekezdés b) pont; 8. 

sz. melléklet] 

1.2.5. A munkáltató írásban meghatározta-e a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, 

valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági 

vizsgálatok irányát és gyakoriságát is? [33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 15. § (1) bekezdés a) 

pont] 

1.3. Egyéni védőeszköz juttatás 

1.3.1. A munkáltató szabályozta-e írásban az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét 

(amennyiben megelőző műszaki, illetve szervezési intézkedésekkel az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg)? [Mvt. 56. §; 65/1999. (XII. 

22.) EüM rendelet 5. § (1), (2), (3) bekezdés] 

1.3.2. A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen védelmet 

nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 42. § b) pont] 

1.3.3. A munkavállaló rendeltetésének megfelelően használta a munkáltató által biztosított, a 

veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 60. § (1) bekezdés b) pont; 

65/1999. (XII. 22.) EüM 3. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés] 

1.4. Munkavállalók tájékoztatása, képzése 

1.4.1. A munkáltató gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról? 

Figyelembe vették-e az oktatásnál (indokolt esetben) a következőket 

1.4.1.1. Munkaeszközök használata 

1.4.1.2. Emelőgép-kezelés 

1.4.1.3. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás 

1.4.1.4. Veszélyes anyag/keverék felhasználás 

1.4.1.5. Alsó beavatkozási határértéket - 80 dB(A) - meghaladó zajterhelés 

1.4.1.6. Mechanikai rezgés  

1.4.1.7. Biológiai tényező 

 [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 24. §] 

[47/1999. (VIII. 4.) GM rendelettel kiadott Emelőgép Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: 

EBSZ) I. fejezet 6.1.- 6.4. pontok] 

[25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 4. §] 

[25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 9. § (1) bekezdés] 

[66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet 11. §] 

[22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 6. §] 

[61/1999. (XII. 1.)  EüM rendelet 9. §] 

1.5. Veszélyes anyag/keverék felhasználás 

Amennyiben veszélyes anyag/keverék felhasználása történik: 

1.5.1. A veszélyes anyag/keverék tárolására szolgáló tárolóedény megfelelő volt-e?[Kbtv. 14. § 

(5) bekezdés; 15. § (2) bekezdés; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 6. § (2) 

bekezdés bi) pont] 

1.5.1.1. Ha igen, akkor a megfelelő jelöléséről, címkézéséről gondoskodtak-e? [25/2000. 

(IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 10. §] 

1.6. Kedvezőtlen klímakörnyezet 

1.6.1. A munkáltató által végzett tevékenység(ek) során előfordul hideg klímakörnyezetben2 

végzett munka (a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban 

                                                 
2
 A munkahely hidegnek minősül, ha a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50%-nál hosszabb időtartamban, 

szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. 



 

szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zárttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el)? 

[3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7. § (8) bekezdés] 

1.6.2. Amennyiben a munkavállalók a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak (hideg) vannak 

kitéve, úgy a munkáltató megelőzés céljából tett-e munkaszervezési intézkedéseket (pl.: 

pihenőidő, védőital)? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 7.§ (8) és (11) bekezdés]  

1.6.3. Hideg munkakörnyezetben (pl.: hűtőhelyiségben) történő munkavégzésnél a munkáltató 

biztosítja a hideg ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket az ellenőrzött 

munkavállalók számára? [Mvt. 33. § (2) bekezdés; Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM 

rendelet 3. § (1) bekezdés] 

1.7. Zárt munkahelyek szellőztetése 

1.7.1.  Mesterséges szellőztetés céljáró szolgáló rendszer esetén biztosított annak rendszeres – 

gépkönyvében előírtak szerinti – tisztán tartása, a lerakódott szennyeződések késedelem nélküli 

eltávolítása? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 6. § (4) bekezdés c) pont] 

1.8. Munkahelyi elsősegélynyújtás 

1.8.1. A munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II. 

8.) SZCsM–EüM együttes rendelet 20. § (1) bekezdés] 

1.8.2. A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II. 

8.) SZCsM–EüM együttes rendelet 20. §] 

1.9. Munkavédelmi érdekképviselet 

1.9.1. Tartottak-e munkavédelmi képviselő választást annál a munkáltatónál, ahol az Mt. 

hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább húsz fő? [Mvt.70/A. § (1) bekezdés a) pont] 

Ahol munkavédelmi képviselőt választottak, biztosítottak-e:  

1.9.1.1.  … a munkavédelmi képviselő feladatainak ellátáshoz szükséges, átlagkeresettel 

fizetett munkaidő-kedvezmény (amely a munkavédelmi képviselő, munkavédelmi testület tagja 

esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka)? [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pont] 

1.9.1.2. … a feladatainak ellátásához szükséges működési, technikai, anyagi feltételek, a 

vonatkozó szakmai előírások? [Mvt. 75. § (1) bekezdés a) pont] 

1.9.1.3. … az egy választási ciklusban (5 év), a képviselő megválasztását követő egy éven 

belül legalább 16 órás képzés, ezt követően évente legalább 8 órás képzés? [Mvt. 75. § (1) 

bekezdés a) pont] 

1.10. Közlekedés 

1.10.1. A munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti közlekedés szabályainak megfelelő 

alkalmazásával alakították ki? Mvt. 41. § (2) bekezdés; MSZ 17305:1983 szabvány 3.3. pont 

1.10.2. A közlekedési útvonalakon, illetve ezek környezetében biztosított a biztonságos 

közlekedés (pl. közlekedési utak méretezése, kialakítása, szállítóeszközök használata, 

anyagtárolás stb.)? [Mvt. 36. § (1) bekezdés; 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet 12. 

és 22. §] 

1.10.3. Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelemről – a veszély felismerésére 

alkalmas megkülönböztető jelzéssel – gondoskodtak? [Mvt. 35. § (3) bekezdés] 

1.10.4. Az eladóterekben kialakított kiszolgáló folyosók munkavégzéshez biztosított szélessége 

legalább 120 cm? [30/1995 (VII. 25.) IKM rendelettel kiadott Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Biztonsági Szabályzat Melléklete (a továbbiakban: KVBSZ) 3.5.2.1. pont] 

1.10.5. Ha az eladótérben is alkalmaznak targoncát, biztosított, hogy azok ne veszélyeztessék az 

ott tartózkodó vásárlókat? [EBSZ I. fejezet, 8.2.9., 8.2.13. pontok] 

1.11. Pénztárfülke 

1.11.1. A pénztárfülkét olyan méretűre alakították ki, hogy abban a munkavállaló ergonómiai 

szempontok figyelembevételével kialakított, fizikai méretének megfelelően beállított, 

háttámlával ellátott székről végezhesse munkáját úgy, hogy megfelelő rá-, belátása legyen a 

pénztárgép kezelő elemekre és kijelző részre, illetve a pénzgyűjtő fiókra? [Mvt. 19. § (3) 



 

bekezdés; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 2. § (4) bekezdés; KVBSZ 3.5.1.1. pont] 

1.11.2. Amennyiben nincs külön kialakítva pénztárfülke, biztosított-e a pénztárgépet kezelő 

munkavállaló számára a munkavégzéshez megfelelő ülőhely? [3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM 

együttes rendelet 15. § (4) bekezdés] (Legalább a munkahely közelében biztosítani kell.) 

1.11.3. Az ajtók közelében elhelyezett pénztárfülke esetében a munkavállalót éri-e hideghatás? 

Hideghatás ellen átlátszó anyagból készült légterelővel, vagy a fülke adott oldalainak 

burkolásával vagy egyéb módon kell védekezni. [KVBSZ 3.5.1.3. pont] 

1.11.3.1. ha hideghatás éri a munkavállalót, akkor a védekezés megtörtént-e? 

1.11.4. Hidegpadlós helyiségben a pénztárfülke alját hőszigetelő anyagból készült burkolattal 

látták el? [KVBSZ3.5.1.5. pont] 

1.12. Menekülési utak és vészkijáratok 

1.12.1. Szabadon hagyták a menekülési utakat és a vészkijáratokat? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM 

együttes rendelet 3. § (1) bekezdés] 

1.12.2. A menekülési utakat és a vészkijáratokat előírás szerint jelölték? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-

EüM együttes rendelet 11. § (7) bekezdés] 

1.12.3. A vészkijárati ajtók belülről, külön segítség nélkül, bármikor nyithatóak? [3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet 11. § (7) bekezdés] 

1.13. Ablakok és tetőablakok 

1.13.1. Az ablakok, tetőablakok és szellőzők a biztonságos nyitás, zárás, beállítás tárgyi-műszaki 

feltételeit kielégítik? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 10. § (1) bekezdés] 

1.14. Hulladéktömörítés, hulladékkezelés 

1.14.1. A hulladéktömörítő gép elhelyezése, a kezelő részére biztosított mozgástér megfelel az 

egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés feltételeinek? [10/2016. (IV. 5.) 

NGM rendelet 29. § (1) bekezdés] 

1.14.2. Hozzáférhető a kezelők részére a gépkönyv (használati utasítás)? [Mvt. 39. § (1) 

bekezdés] 

1.14.3. Kioktatták a kezelésre jogosult munkavállalókat? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 24. §] 

2. AZ EGYES MUNKATERÜLETEK VIZSGÁLATI SZEMPONTJAI 

2.1. Áruátvevő helyek 

2.1.1. A beszállító jármű emelőgéppel végzett rakodásakor a járművet elmozdulás ellen 

rögzítették? [EBSZ III. fejezet 3.2.12. pont] 

2.1.2. Az anyagmozgatási munkák (szállítás, rakodás, be- és kitárolás, rakománybontás) közben 

a rakományok elhelyezése, rögzítése stabil? [MSZ 17305:1983 szabvány 2.3. pont] 

2.1.3. A rakodót („rámpa”) ellátták legalább egy – 20 m hosszúságot meghaladó rakodó esetén 

mindkét végén – lejárattal (lépcső vagy gyalogos-, illetve járműközlekedésre alkalmassá tett 

levezető út)? [3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés] 

2.1.4. A rakodók szélét ellátták váltakozó fekete-sárga vagy vörös-fehér csíkozással? [Mvt. 

26/A. §; 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet 11. § (1) bekezdés] 

2.2. Hűtőhelyiségek 

2.2.1. A hűtőhelyiség(ek)et úgy alakították ki, hogy az(ok) ajtaját belülről segédeszköz nélkül 

akkor is ki lehessen nyitni, ha azt kívülről bezárták? [KVBSZ 2.7.1. pont] 

2.2.2. A hűtőhelyiség(ek) belsejében a világításkapcsolót és az ajtó zárszerkezetét fluoreszcens 

anyagból kialakított jelzőtáblával megjelölték? [KVBSZ 2.7.2. pont] 

2.2.3. A hűtőhelyiségeket, amelyeknek a belső hőmérséklete -10°C alatt van és alapterülete 

meghaladja a 20 m2-t, ellátták elektromos hálózattól függetlenül működő vészjelző 

berendezéssel? [KVBSZ 2.7.3. pont] 

2.3. Raktárak 

2.3.1. Kézi kiszolgálású polcos állványok 



 

2.3.1.1.  Állványokon, polcokon a maximálisan megengedett teherbírás fel van tüntetve? 

[10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 12. §; 23. § (1) bekezdés a) pont] 

2.3.1.2. Az állványok feldőlés, felborulás ellen rögzítettek? [KVBSZ 3.5.2.3. pont] 

2.3.1.3. Az árupolcokat, amelyeket támasztó-, tolólétrával lehetséges megközelíteni, felső 

élüknél a falhoz rögzítették? [KVBSZ 3.5.2.4. pont] 

2.3.1.4. Tárolópolcokon elhelyezett konzervdobozok magassága legfeljebb 40 cm?  

[KVBSZ 4.4.46. pont] 

2.3.1.5. A bolti konténereket úgy helyezték el, hogy nem lógnak bele a közlekedési útba?  

[KVBSZ 4.4.14. pont] 

2.3.1.6. Az éppen nem mozgatott bolti konténerek két kerekükkel rögzítettek? [KVBSZ 

4.4.14. pont] 

2.3.1.7. Pántolt ládák bontásához ládabontót biztosítottak? [KVBSZ 4.4.3. pont] 

2.3.2. Gépi kiszolgálású rakodólapos/magasraktári/komissiózó állványrendszerek 

2.3.2.1.  Rendelkezik az emelőgép/állványkiszolgáló gép vezetője államilag elismert 

gépkezelői jogosultsággal? [EBSZ I. fejezet 5.1.pont] 

2.3.2.2. Épek, sérülésmentesek az állványelemek? [Mvt. 29. §, 54. § (7) bekezdés c) pont] 

2.3.2.3. Az állványrendszer oszlopai az állványkiszolgáló géppel, targoncával való 

ütközés ellen védettek? (Vannak olyan ütközők, amelyek az ütközési erőt nem adják át az 

állvány szerkezetének.) [MSZ EN 15635:2009 szabvány 9.2. o) pont] 

2.3.2.4. A rakományképző eszközök (rakodólapok) megfelelő állapotúak? (Nem sérültek, 

hibásak, korhadt elemeket nem tartalmaznak. Sérült rakományképző eszközt nem szabad 

felhasználni.) [MSZ EN 15635:2009 szabvány 8.2.2. pontja, C melléklete] 

2.4. Hús és halfeldolgozás munkahelyei 

2.4.1. Bárdot, kést, fenőacélt, illetve más kéziszerszámot az erre kijelölt helyen tárolják?  

[KVBSZ 4.2.55. pont] 

2.4.2. A halbontáshoz rögzített vágódeszka rendelkezésre áll? [KVBSZ 4.2.61. pont] 

2.4.3. Csontozó szalagfűrésznél az előtolókar megfelelően működik? [KVBSZ 4.2.59. pont] 

2.4.4. A kézi beadagolású húsdarálónál (indokolt esetben) tömőeszközt biztosítanak? [KVBSZ 

4.4.31. pont] 

2.4.5. A beépített húshorgokat legalább 190 cm magasságban helyezték el? [KVBSZ 2.8. pont] 

3. MUNKAESZKÖZÖK 

3.1. Üzemeltetési dokumentáció 

3.1.1. A munkaeszközök rendelkeztek-e üzemeltetési dokumentációval (gépkönyv, használati, 

kezelési utasítás stb.)? [Mvt. 39. § (1) bekezdés, EBSZ I. fejezet 3.3., 3.4., 3.5. pontok] 

3.1.2. Az emelőgép rendelkezett-e emelőgép naplóval? [EBSZ I. fejezet 3.11., 8.1.2. pontok] 

3.2. Üzembe helyezés, felülvizsgálat 

3.2.1. Veszélyes munkaeszköz (például.: emelőgép, körfűrész, szalagfűrész) munkavédelmi 

üzembe helyezése megtörtént? [Mvt. 18. § (3) bekezdés, 21. § (1) bekezdés; EBSZ I. fejezet 3.2. 

pont]  

3.2.2. A veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatát (ahol szükséges) 

elvégezték? [Mvt. 23. § (1) bekezdés]  

3.2.3. Elvégezték az emelőgépek időszakos (fő-, és szerkezeti) felülvizsgálatait a vonatkozó 

előírások szerint? [EBSZ I. fejezet 7.2.7. pont, MSZ 9721-1:2015 szabvány 2.8. pont] 

3.2.4. A kezelő az emelőgépen végzett műszakonkénti vizsgálat megállapításait az emelőgép-

naplóban rögzítette? [EBSZ I. fejezet 8.2.3. pont] 

3.3. Egyes munkaeszközök biztonsága 

3.3.1. Elektromos működésű főző-sütő berendezés bekapcsolt állapotát jelzőfénnyel jelzik? 

[KVBSZ 3.1.18. pont] 



 

3.3.2. Az őrlőgépet felszerelt garattal üzemeltetik? [KVBSZ 4.4.23 pont] 

3.3.3. Húsdaraboló körfűrésszel történő daraboláshoz rendelkezésre áll kézi leszorító eszköz?  

[KVBSZ 4.2.60. pont] 

3.3.4. Sonka- és szalámi szeletelő gépeknél a szeletelendő anyagot rögzítőszán segítségével 

tolják a körkéshez? [KVBSZ 4.4.24. pont] 

3.3.5. Forgókéses konyhagépeknél az élvédő, a védőrács akaratlan érintés ellen véd? [KVBSZ 

4.2.36. pont] 

3.3.6. Dagasztó-, keverő-, habverő-, krémfőző stb. gépek belső terébe történő benyúlás 

fedélráccsal védett? [Mvt. 44. § (1)-(2) bekezdés, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 8. §, 9. §, MSZ 

EN ISO 12100:2011 szabvány 6.3.3.2.3. pont] 

3.3.7. Dagasztó-, keverő-, habverő-, krémfőző stb. gépek fedélrácsa reteszelt kapcsolatban áll a 

gép meghajtásával? [Mvt. 44. § (1)-(2) bekezdés, 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 8. §, 9. § (3) 

bekezdés, MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány 6.3.3.2.3. pont] 

3.3.8. Magas hőmérsékletű felületek megérintése ellen megfelelő védelmet alkalmaztak?  

[10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 11. §] 

3.3.9. Nyitott olajsütő (pl.: fánksütő) felett a gáz-, illetve gőzgyűjtő ernyővel és elvezető 

kürtővel ellátott elszívó berendezést kialakították? [KVBSZ 3.1.14. pont] 

3.3.10. A gázpalackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosították-e? [MSZ 6292:2009 szabvány 

3.14.pont] 

3.4. Szállítószalagok, csúszdák 

3.4.1. Az árufelvonó, az áru fel-, leadóhelye előtt legalább 2 m × 2 m szabad terület 

rendelkezésre áll? E területet a padozaton jelölni kell és ezen belül anyagot még átmenetileg sem 

szabad elhelyezni, illetve tárolni. Csak akkor igen a válasz, ha a biztosítandó terület jelölve van 

és a területen anyagot nem tárolnak. [KVBSZ 3.5.2.6. pont] 

3.4.2. Az árufelvonó, illetve szállítószalag közelében munkát végzők az esetlegesen visszahulló 

anyagok elleni védelme megoldott? [KVBSZ 3.5.2.7. pont] 

3.4.3. A szállítószalag veszély esetén mindkét oldalról azonnal leállítható? [KVBSZ 3.5.2.8. 

pont] 

3.4.4. A szállítószalagot (amennyiben szükséges) ellátták-e mindkét végén jelzőberendezéssel, 

amellyel lehetséges az árumozgatás megkezdése előtt a szükséges figyelemfelhívó hangjelzés 

adása? [KVBSZ 3.5.2.8. pont, 4.4.10. pont] 

3.4.5. A szintek között elhelyezett szállítószalag vagy csúszda felső végén a személyek, áruk 

akaratlan beesését 1 m magas, háromsoros korláttal vagy más, ezzel egyenértékű megoldással 

megoldották? [KVBSZ 3.5.2.10. pont] 

3.4.6. Ha a csúszda és a szállítószalag feladó és/vagy leadó szintjén az ott munkát végzőkön 

kívül mások is tartózkodnak, illetve közlekednek, a veszélyre figyelmeztető táblát elhelyeztek? 

[KVBSZ 4.4.11. pont] 

3.4.7. Szállítószalagot csak 18. életévét betöltött személy kezeli? [KVBSZ 4.4.12. pont] 

3.5. Létrák 

3.5.1. Azokat az árupolcokat, amelyeket támasztó-, tolólétrával lehetséges megközelíteni, felső 

élüknél a falhoz rögzítették? [KVBSZ 3.5.2.4. pont] 

3.5.2. Az árupolcok között a közlekedéshez, az áru fel-, illetve levételéhez szükséges tér 

rendelkezésre áll?  Ennek mérete minimálisan az árupolc magasságának kéttizede plusz 60 cm, 

de nem lehet kevesebb 120 cm-nél. [KVBSZ 3.5.2.5. pont] 

3.5.3. Görgővel, kerékkel ellátott létrát, fellépőt, pódiumlétrát csak elmozdulás ellen rögzítve, 

illetve biztosítva használták? [KVBSZ 3.4.2. pont] 

3.5.4. A munkavégzés során használtak sérült, deformálódott, hiányos létrát? [10/2016. (IV. 5.) 

NGM rendelet 58. § (6) bekezdés] 

3.5.5. A támasztó, illetve függesztett létrákat elcsúszás és kilengés, kétágú létrákat szétcsúszás 



 

ellen biztosították? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 58. § (1),(2) bekezdés] 

3.6. Villamos berendezések biztonsága 

3.6.1. A villamos érintésvédelem időszakos ellenőrző felülvizsgálatát elvégezték-e? [10/2016. 

(IV. 5.) NGM rendelet 19. § (7) bekezdés; 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelettel kiadott 

Kommunális- és lakóépületek érintésvédelmi szabályzata (a továbbiakban: KLÉSZ) 23. §] 

3.6.2. Az áram-védőkapcsolók működőképességét legalább negyedévenként (dokumentáltan) 

ellenőrizték? [10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § (5) bekezdés a) pont; KLÉSZ 26. § (3) 

bekezdés a) pont] 

3.6.3. Ellátták a kapcsoló- és vezérlőkészülékeket az alkalmazási céljának jelölésére azonosító 

címkékkel vagy más alkalmas azonosító megoldásokkal? [MSZ HD 60364-5-51:2007 szabvány 

514.1. pont] 

3.6.4. Sérülésmentes a villamos gépek táplálására szolgáló vezetékek szigetelése, illetve a 

táplálás biztosításához használt villamos hosszabbítók vezetékeinek szigetelése? [MSZ HD 

60364-4-41:2007 szabvány „A” melléklet A1. pont] 

3.6.5. A nedves, párás, vizes munkahelyek (hús- és halfeldolgozó, hideg- és meleg konyhák, 

pékség, cukrászat, hűtőhelyiségek) villamos berendezéseinek (kapcsoló, kapcsoló szekrény, 

világítás, dugaszoló aljzat stb.) IP védettsége megfelel a vízbehatolás elleni IPX4 – IPX6 közötti 

védettségi fokozatoknak? [MSZ EN 60529:2015 szabvány 6. pont] 

3.6.6. Előírásszerűek a villamos kezelő és elosztó berendezéseken elhelyezkedő ajtók, fedők, 

fedelek és burkolatok kialakításai? [MSZ EN 60204-1:2010 szabvány 11.4. pont, MSZ HD 

60364-4-41:2007 szabvány „A” melléklet A2.4. pont] 

3.6.7. Biztosított a gépek vezérlőkészülékeihez a megfelelő hozzáférés? [MSZ EN 60204-

1:2010 szabvány 11.5. pont] 

 

 

Természetesen vizsgálandó egyéb, a vizsgálati szempontrendszeren kívüli munkavédelmi 

szempont is, amennyiben az a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyezteti! 


