Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy
foglalkoztatásának feltételei
1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú
veszélyességi osztályba tartoznak (ágazati számjelként a gazdasági tevékenységek
egységes ágazati osztályozás rendszeréről szóló 9003/2002. [SK 6.] KSH közlemény
számjele szerepel):
Ágazati
számjel

Gazdasági tevékenység megnevezése

I. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
02.01
Erdőgazdálkodási termék-előállítás
10
Szénbányászat és tőzegkitermelés
11.10
Kőolaj–, földgázkitermelés
12
Urán–, tóriumérc-bányászat
13
Fémtartalmú érc bányászata
14
Egyéb bányászat
15.1
Húsfeldolgozás
15.2
Halfeldolgozás
20
Fafeldolgozás, fonottáru gyártása
Kivéve:
20.52 Parafa–, fonottáru gyártása
21
Papír, papírtermék gyártása
23
Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, nukleáris fűtőanyag
gyártás
24
Vegyi anyag, termék gyártása
25
Gumi–, műanyag termék gyártása
26
Nemfém ásványi termék gyártása
27
Fémalapanyag gyártása
28.2
Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.3
Gőzkazán gyártása
28.4
Fémalakítás, porkohászat
29
Gép, berendezés gyártása
35.11
Hajógyártás, -javítás
35.2
Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
37.10
Fém visszanyerése hulladékból
40
Villamosenergia–, gáz–, gőz–, melegvízellátás
45
Építőipar
60
Szárazföldi, csővezetékes szállítás
61
Vízi szállítás
62
Légi szállítás
63
Szállítás kiegészítő tevékenység, utazásszervezés

73
90

Kivéve:
63.3 Utazásszervezés
63.4 Szállítmányozás
Kutatás, fejlesztés
Kivéve:
73.2 Humánkutatás, fejlesztés
Szennyvíz–, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés

II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

01
02
05
15

16
17
18
19
20.52
22
28

30
31
32
33
34
35

36
37
41
50.2
64
74.3
74.6
74.7
80.22
80.3
80.42
85
92.11
92.2
92.3

Mezőgazdaság, vadgazdálkodás
Erdőgazdálkodás
Kivéve:
02.01 Erdőgazdálkodási termék-előállítás
Halgazdálkodás
Élelmiszer, ital gyártása
Kivéve:
15.1 Húsfeldolgozás
15.2 Halfeldolgozás
Dohánytermék gyártása
Textília gyártása
Ruházati termék gyártása, szőrmekikészítés, -konfekcionálás
Bőrkikészítés, táskafélék, szíjazat, lábbeli gyártása
Parafa–, fonottáru gyártás
Kiadói, nyomdai, egyéb sokszorosítási tevékenység
Fémfeldolgozási termék gyártása
Kivéve:
28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.3 Gőzkazán gyártása
28.4 Fémalakítás, porkohásza
Iroda–, számítógépgyártás
Máshova nem sorolt villamos gép gyártása
Híradástechnikai termék, készülék gyártása
Műszergyártás
Közúti járműgyártása
Egyéb jármű gyártása
Kivéve:
35.11 Hajógyártás, -javítás
35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
Bútorgyártás, máshova nem sorolt feldolgozóipari termék gyártása
Nyersanyag visszanyerése hulladékból
Kivéve:
37.10 Fém visszanyerése hulladékból
Víztermelés, -kezelés, -elosztás
Gépjárműjavítás
Posta, távközlés
Kivéve:
64.1 Postai, futárpostai tevékenysé
Műszaki vizsgálat elemzés
Nyomozási, biztonsági tevékenység
Takarítás, tisztítás
Szakmai középfokú oktatás
Felsőoktatás
Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Egészségügyi, szociális ellátás
80.22
85.3 Szociális ellátás
Film–, videogyártás
Rádió-televízió műsorszolgáltatás
Egyéb szórakoztatás

93

Egyéb szolgáltatás

III. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY
Járműkereskedelem, -javítás, üzemanyag-kereskedelem
50
51
52
55
63.3
63.4
64
65
66
67
70
71
72
73.2
74

75
80

85.3
91
92

Kivéve:
50.2 Gépjárműjavítás
Nagykereskedelem
Kiskereskedelem
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Utazásszervezés
Szállítmányozás
Posta, távközlés
Kivéve:
64.2 Távközlés
Pénzügyi közvetítés
Biztosítás, nyugdíjalap
Pénzügyi kiegészítő tevékenység
Ingatlanügyek
Kölcsönzések
Számítástechnikai tevékenységek
Humán kutatás fejlesztés
Egyéb gazdasági szolgáltatás
Kivéve:
74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.7 Takarítás, tisztítás
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás
Oktatás
Kivéve:
80.22 Szakmai középfokú oktatás
80.3 Felsőoktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
Szociális ellátás
Érdekképviselet
Szórakoztatás, kultúra, spor
Kivéve:
92.11 Film–, videogyártás
92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás

2. A munkáltatókat a veszélyességi osztályon belül az általuk foglalkoztatott munkavállalók előző
évi átlagos állományi - ennek hiányában a besoroláskori átlagos állományi - létszáma alapján kell
csoportosítani:

Munkavédelmi szakember kötelező foglalkoztatása
Létszám I. Veszélyességi osztály
(Teáor: 02.01., 15.1, 20..,
21.., 24.., 25.., 26.., 27..,
28.., 29., 45.., 60..
1-9 fő

II. Veszélyességi osztály
(Teáor: 01.., 02.., 15.., 17..,
18.., 19.., 22..,28.., 30..-37..,
50.2, 64.1, 80.., 92.3, 93..,

III. Veszélyességi osztály
(Teáor: 50..-52.., 55.., 63.3-4,
65..-67.., 70..-75.., 80.., 85.3,
91.., 92..

1 fő 2 óra/hét, nem 1 fő 1 óra/hét, nem kötelező a 1 fő 1óra/hét, nem kötelező a
kötelező a munkavédelmi munkavédelmi végzettség*
munkavédelmi végzettség*
végzettség*

10-49 fő 1 fő 2 óra/nap, kf. mv. 1 fő 1 óra/nap, nem kell 1 fő 1óra/nap,
végzettség
végzettség*
végzettség*
50-500
fő

1 fő 4 óra/nap, kf. mv. 1 fő 1 óra/nap,
végzettség
végzettség

kf.

nem

kell

mv. 1 fő 1 óra/nap, kf. mv.
végzettség

* Munkavédelmi szaktevékenységre nem vonatkozik.

(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a súlyos munkabaleset, valamint az
olyan – munkaeszköz, illetve technológia által okozott – munkabaleset kivizsgálása, amely
kettőnél több személy egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más
egészségkárosodását okozta.
A munkáltatónak figyelemmel kell lennie a munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) 57. §-a
(3) bekezdésének h) pontjában foglalt előírásra, amely szerint a munkáltató által kijelölt
(vagy foglalkoztatott, megbízott) személy feladata a munkabalesetek kivizsgálása, valamint
az Mvt. 65. §-ának (2) bekezdésében foglalt azon előírásra, amely munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősíti a súlyos munkabaleset, valamint az olyan munkaeszköz,
illetve technológia által okozott munkabaleset kivizsgálását, amely kettőnél több személy
egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását
okozta. A kivizsgálás egyik tartalmi eleme a jegyzőkönyv szakszerű kitöltése, amely
jogszabályban előírt szakképzettséggel rendelkező szakember bevonásával történhet.
Mvt. 8. § jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági
szaktevékenységnek minősített feladatokat csak külön jogszabályban meghatározott
munkavédelmi – a bányászat területén bányászati –, a munka-egészségügyi
szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munka-egészségügyi [foglalkozásorvostan
(üzemorvostan),
közegészségtan-járványtan,
megelőző
orvostan
és
népegészségtan] szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.
Mvt. 23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági
felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében
meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek
felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos
üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági
felülvizsgálatot – kivéve a veszélyes technológia esetét – szakirányú képzettséggel és
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység)
vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény
végezheti. A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői
engedéllyel rendelkező személy végezheti.
(7) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a
munkáltató köteles a munkabiztonsági szaktevékenység, a munka-egészségügyi
szaktevékenység, illetőleg az 57–58. §-okban előírtak ellátására megfelelő képesítéssel

rendelkező személyt biztosítani, valamint
(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás – ideértve a 8. §-ban előírtak végrehajtását is –
az előírt alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi
szerződés alapján külső szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás - függetlenül a
formájától - nem mentesíti a munkáltatót az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e törvényben meghatározott felelőssége
alól.
(3) Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen
a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. § (3) bekezdés];
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. § (1) bekezdés];
c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron
kívüli ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];
d) közreműködés mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];
e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. § (1)
bekezdésének g) pontja];
f)

közreműködés a kockázatértékelés
munkavédelmi oktatásban (55. §);

elvégzésében

[54.

§

(2)

bekezdés],

a

g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. §);
h) a munkabalesetek kivizsgálása (64. §);
i)

a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok
teljesítésében való közreműködés.

