2. számú melléklet: Munkahigiénés mérések egyes határértékkel szabályozott kóroki tényezők esetén
Kóroki
tényező

Vonatkozó
jogszabály

66/2005.
(XII. 22.)
EüM
rendelet
+
3/2002.
zaj

(II. 8.)
SzCsMEüM
együttes
rendelet
24. § (1)
bek. és 5.
számú
melléklete

Expozíció fogalma

Megengedett értékek

a) hangnyomás csúcsértéke
(Pcsúcs): a C súlyozó szűrővel
mért pillanatnyi hangnyomás
legmagasabb értéke;

a) zajexpozíciós határértékek:
(LEX 8h) = 87 dB(A), illetve
Pcsúcs: [Lmax] = 200 Pa [140 dB(C)]
A
zajexpozíciós
határértékek
alkalmazása esetén a munkavállalót
érő tényleges zajexpozíciót a
munkavállaló által viselt egyéni
hallásvédő eszköz zajcsökkentő
hatásának figyelembevételével kell
meghatározni a melléklet 5.2.
pontja szerint.

b) napi zajexpozíció szintje (LEX 8h)
[dB(A) 20 μPa-ra vonatkoztatva]: a
zajexpozíció idővel súlyozott
átlaga egy nyolcórás munkanapra
vonatkoztatva, a melléklet 5.1.2.
pontja szerint meghatározva. A
munkahelyen fellépő mindenfajta
b) felső beavatkozási határértékek:
zaj idetartozik, az impulzusos
(LEX 8h) = 85 dB(A), illetve
jellegű zajokat is beleértve;
Pcsúcs [Lmax] = 140 Pa [137 dB(C);
c) heti zajexpozíció szintje (LEX 8h) a
napi zajexpozíció idővel súlyozott
átlaga öt nyolcórás munkanapból
álló munkahétre vonatkoztatva, a
melléklet 5.1.3. pontja szerint
meghatározva;
d) legnagyobb hangnyomásszint
(Lmax): az értékelési idő alatt C
súlyozó szűrővel és csúcs (peak)
időállandóval mért legnagyobb
hangnyomásszint;
e) zajterhelés: a munkahelyen
fellépő
zaj
egyenértékű
A-hangnyomásszintje (LAeq) a
melléklet 4.6.2. pontja szerint
meghatározva.

rezgés

22/2005.
(VI. 24.)
EüM
rendelet

a) kéz/kar rezgés: olyan a kézre/karra ható mechanikai rezgés,
amely
az
emberi
kéz-kar
rendszerre
továbbítva
a
munkavállaló számára egészségi
és biztonsági kockázatokat jelent,
különösen érrendszeri, csont-,
izom-,
ízületi,
illetve
idegrendszeri
elváltozások
formájában;
A
munkavállaló
kéz/kar
rezgésexpozícióját a melléklet I.
részének 1. pontja alapján kell
meghatározni.
b) az egész testre ható rezgés: olyan
mechanikai rezgés, amelynek
átvitele az egész testre a
munkavállalók
számára
gerincelváltozások
formájában
egészségi
és
biztonsági
kockázatokat jelent.

Munkahigiénés mérések szükségessége
Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti
kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató köteles
becsléssel,
szükség
esetén
méréssel
meghatározni azt a zajszintet, amelynek a
munkavállalók ki vannak téve.
[4. § (1) bek.]

Zajmérést kell végezni:
a) új munkahely létesítése, illetve új
munkaeszköz (például: gép, berendezés)
üzembe helyezése esetén;
b)
meglévő
munkahely,
munkaeszköz
átalakításakor,
új
helyre
telepítésekor,
valamint technológia- és termékváltás esetén,
c) alsó beavatkozási határértékek:
ha az átalakítás, illetve a változás a
(LEX 8h) = 80 dB(A), illetve
zajexpozíció mértékét módosíthatja;
Pcsúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].
c) munkakör kialakításakor;
d)
a munkavállalót
érő zajexpozíció
A
beavatkozási
határértékek
meghatározásakor.
alkalmazása esetén az egyéni
[4. § (3) bek.]
hallásvédő eszköz hatását nem
kell figyelembe venni.
Zajmérést végezhet:
+
a) zajártalom szakterületre az egészségügyi
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes
miniszter rendelete alapján engedéllyel
rendelet 5. számú melléklete.
rendelkező szakértő;
b) Nemzeti Akkreditáló Testület által e
tevékenységre
akkreditált
szervezet
(laboratórium).
[5. § (1) bek.]
Kéz/kar rezgés esetén:
a) a napi megengedett expozíciós
határérték napi 8 órás referenciaidőszakra vonatkoztatva, négyzetes
középértékben (rms-ben) mérve 5
m/s2,
hideg/nedves
munkakörnyezetben 2,5 m/s2 Továbbá az S
időállandóval mért legnagyobb
súlyozott gyorsulás az 50 m/s2-et
nem lépheti túl;

Az Mvt. 54. §-ának (2) bekezdése szerinti
kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató köteles
minőségileg,
illetve
szükség
esetén
mennyiségileg (méréssel) értékelni azokat a
mechanikai rezgésszinteket, melyeknek a
munkavállalók ki vannak téve. A megfelelő
méréseket a melléklet I. részének 2. pontja
vagy II. részének 2. pontja szerint kell
végrehajtani. [4. § (1) bek.]

b) a prevenciós határérték napi 8
órás referencia-időszakra vonatkoztatva 2,5 m/s2;
c) a határérték napi 8 órás behatási
időtartamra van megállapítva. Ettől
eltérő expozíciós idő esetén a
határérték kiszámítására az MSZ
EN ISO 5349-1:2001 szabvány 5.3.
pontban megadott (2) képlet az
irányadó.

A mennyiségi kockázatértékelés
téséhez rezgésmérést kell végezni:

elkészí-

a) az új létesítmény, gép, berendezés (a
továbbiakban:
munkaeszköz)
üzembe
helyezése során, kivéve amikor a gyártó által
adott információ alapján a rezgésszint a
prevenciós határértéket nem éri el;

b)
meglevő
létesítmény,
munkaeszköz
átalakításakor,
új
helyre
telepítésekor,
Egész testre ható rezgés esetén:
valamint technológia- és termékváltás esetén,
a) a napi megengedett expozíciós ha az átalakítás, illetve a változtatás a
határérték 8 órás referencia- rezgésterhelés mértékét módosíthatja;
időszakra vonatkoztatva 1,15 m/s2.
A munkavállaló egész testre ható A
pillanatnyi
rezgésgyorsulás c) munkakör kialakításakor;
rezgés expozícióját a melléklet II. csúcsértéke S időállandóval mérve
részének 1. pontja alapján kell a 10 m/s2 -et nem haladhatja meg;
d) foglalkozási eredetű egészségkárosodás
felmérni vagy megmérni.
vagy annak gyanúja, panaszbejelentés,
b) a prevenciós határérték 8 órás másodfokú eljárás vagy az Országos
referencia-időszakra vonatkoztatva Egészségbiztosítási Pénztár, a fővárosi és
0,5 m/s2.
megyei kormányhivatal egészségbiztosítási
pénztári feladatokat ellátó szakigazgatási

veszélyes
anyag

25/2000.
(IX. 30.)
EüMSzCsM
együttes
rendelet

expozíció: a munkahelyen jelen
lévő
veszélyes
anyagok
hatásának való kitettség, amely a
munkavállalót
(az
adott
munkakörnyezeti tényező ellen
védelmet
nyújtó
egyéni
védőfelszerelés
nélkül)
éri;
mennyiségi meghatározására a
munkahely légterében lévő ún.
expozíciós koncentráció vagy az
expozíciós terhelés (szervezetbe
időegység alatt jutó vegyi anyag
dózis) és az expozíciós idő
szorzata szolgál

szerve, továbbá bíróság megkeresése esetén,
valamint ha jogerős hatósági határozat írja elő.
[4. § (3) bek.]
A (3) bekezdés d) pontja szerinti esetben - arra
akkreditált
szervezet
(laboratórium)
bevonásával - rezgésvizsgálatot is kell végezni
[4. § (4) bek.]
A munkáltató köteles a veszélyes anyagok
munka
közbeni
alkalmazásából
eredő
kockázatokat felkutatni, megbecsülni és
értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével
összhangban. A kockázatbecslést az alábbiak
figyelembevételével kell elvégezni:
a) veszély azonosítása,
b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózishatás) összefüggés elemzése,
c) az expozíció becslése,
d) a kockázat értékelése: minőségi, illetve
mennyiségi jellemzése [5. § (1) bek.]

25/2000. (IX. 30.)
expozíciós idő: a munkavállaló együttes rendelet
által
a
vegyi
anyaggal melléklete szerint
szennyezett
munkatérben
eltöltött napi, heti és éves
időtartam órákban, napokban,
hetekben kifejezve

Amennyiben a munkavállaló határértékkel
EüM-SzCsM
szabályozott veszélyes anyag hatásának lehet
1-2. számú
kitéve, a munkáltató köteles - az expozíció
mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a
technológia stabilitásától függő gyakorisággal
- a veszélyes anyagok koncentrációját
meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni
[7. § (8) bek.]

expozícióbecslés:
azon
tevékenység,
mely
magában
foglalja az expozíció mérését,
illetőleg mérés hiányában a
feltételezhetően
„megszökött”
anyag
becsült
tömegének
munkatérben
valószínűsíthető
hígulásából
adódó
légtérkoncentráció becslését

26/2000.
(IX. 30.)
EüM
rendelet
rákkeltő
anyag
(kivéve:
azbeszt)

+
25/2000.
(IX. 30.)
EüMSzCsM
együttes
rendelet

expozíció: a munkahelyen jelen
lévő rákkeltő(k) hatásának való
kitettség,
amely
a
munkavállalót - az adott
munkakörnyezeti tényező ellen
védelmet
nyújtó
egyéni
védőfelszerelés nélkül - éri; a
munkahely
légterében
az
expozíció
mennyiségi
meghatározására az expozíciós
koncentráció és az expozíciós
idő szorzata szolgál;

A munkáltatónak az exponált munkavállalók
expozíciójának tényét és mérés esetén a mérési
adatokat, a mérés időpontját, illetőleg ezek
mellékleteként a mérési jegyzőkönyveket,
dokumentumokat
rögzíteni,
illetve
dokumentálni kell.
[7. § (7) bek.]
Határérték:
az
az
eltűrhető
legmagasabb kockázati szint, amely
a munkatér eltűrhető szennyezettségi szintjével fejezhető ki (jele:
MK, mértéke: mg/m3) a külön
jogszabályban
meghatározottak
szerint [25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM együttes rendelet 1.-2.
számú melléklete]. A határérték 8
órás referencia időre vonatkozik.

Eltűrhető szennyezettség: az a
koncentráció, amelyben a rákkeltő
okozta daganatos megbetegedés
kockázata
valószínűleg
nem
nagyobb, mint 1:105 (10 mikroexpozíciós idő: a munkavállaló rizikó).
által a rákkeltővel szennyezett
munkatérben eltöltött napi, heti,
éves időtartam;
expozíciós koncentráció: az a
munkahelyi légtérszennyezettség,
amelyben a munkavállaló egyéni
védőeszközök viselése nélkül
végez munkát. Az expozíciós
koncentráció
munkahelyen
megengedett
értékeit
külön
jogszabály tartalmazza [25/2000.
(IX. 30.) EüM-SzCsM együttes
rendelet 1. számú melléklete].

A kockázatbecslés szakszerű és pontos
végrehajtása
érdekében
a
munkáltató
gondoskodik
a) a rákkeltők azonosításáról,
b) a rákkeltők koncentrációjának a légzési
zónában
(személyi,
teljes
műszakos
mintavétellel) történő méréséről,
c) a munkavállaló bőrébe vagy bőrén át a
munkavállaló
szervezetébe
felszívódó
rákkeltő mennyiségének becsléssel történő
meghatározásáról,
d) külön jogszabályban meghatározott
anyagok esetében biológiai monitorozás
elvégzéséről (a szervezetbe jutott rákkeltők
mennyiségének, a dolgozó vegyi anyaggal
történt terhelésének becsléséről),
e) szükség esetén, a foglalkozás-egészségügyi
szolgálat orvosának javaslatára citogenetikai
vizsgálat elvégzéséről
f) a tevékenység során az 5. § (8) bekezdésében
meghatározott
munkaidő
szerinti
foglalkoztatásról,
g) a tevékenységhez minimálisan szükséges
munkavállalói létszám meghatározásáról. [4.
§ (2) bek.]
A munkáltató - amennyiben a fővárosi és
megyei
kormányhivatal
munkavédelmi
felügyelősége indokolt esetben nem ír elő
nagyobb gyakoriságot - a kockázatbecslést
legalább kétévenként megismételteti. A
honvédelemért felelős miniszter irányítása alá
tartozó minisztérium (a továbbiakban: HM) és
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH)

azbeszt

12/2006.
(III. 23.)
EüM
rendelet

A munkáltatónak biztosítania kell,
hogy
a
munkavállalót
érő
azbesztexpozíció idővel súlyozott
átlaga
8
órás
időtartamra
vonatkoztatva ne haladja meg a 0,1
rost/cm3-t. [7. §]
Lásd rákkeltő anyag!

Az azbesztbontás és -mentesítés
után
végzett
levegőtisztasági
vizsgálatra az (5) bekezdés szerinti
módszer
alkalmazandó,
a
megengedett
azbesztrostkoncentráció
0,01
rost/cm3.
[6. § (7) bek]

alárendeltségébe
tartozó
katonai
szervezeteknél az MH szakhatóságai - a
munkavédelmi felügyelőség tájékoztatása
mellett - jogosultak a kockázatbecslés
elrendelésére. [4. § (3) bek.]
Minden olyan tevékenység esetében, amikor
azbesztexpozíció kockázata feltételezhető, a
munkáltató köteles az Mvt. 54. §-a szerinti
kockázatértékelést
elvégezni,
amelyből
megállapítható
a
munkavállalót
érő
azbesztexpozíció jellege és mértéke. [3. § (1)
bek.]
Az első kockázatértékelés eredményétől
függően - a 7. § szerinti határérték betartása
érdekében
a
munkahelyi
levegő
azbesztkoncentrációjának
mérését
rendszeresen, de legalább háromhavonta, a
technológia megváltoztatása esetén soron
kívül el kell végezni. [6. § (1) bek.]

