Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata
Vizsgálati szempontok
Az alkalmazott jogszabályi hivatkozások rövidítései:
 A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet (a
továbbiakban: MBSZ)
 Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet (a
továbbiakban: EBSZ)
 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
 Az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban Vhr.)
 A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM r.)

1.

Általános követelmények

1.1. Munkahelyek kialakításának általános követelményei
1.1.1. A munkavállalók számára biztosított olyan pihenő-/tartózkodóhely, ahol higiénikus
körülmények között étkezhetnek? [Mvt. 24. § b) pont; 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes r. 16.
§]
1.1.2. A munkavállalók számára biztosított az illemhely-használat lehetősége? [Mvt. 24. § b) pont;
3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes r. 19. § (8)-(9) bek.]
1.1.3. A munka jellegének megfelelő tisztálkodási lehetőség rendelkezésre áll? [Mvt. 24. § b) pont;
3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes r. 19. § (1)-(7) bek.; MBSZ 4.3.8. pont; MBSZ 4.19.4. pont]
1.1.4. Az állattartó telepen fekete-fehér rendszerű öltöző-, mosdóhelyiség biztosítva van?
[MBSZ 4.2.3. pont]
1.1.5. A munkavállalók részére biztosított megfelelő mennyiségű és az egészségügyi előírásoknak
megfelelő minőségű ivóvíz? [Mvt. 24. § a) pont; 3/2002. (II. 8.) SzCsM–EüM együttes r. 23. §;
MBSZ 4.19.4. pont]

1.2. Kockázatértékelés
1.2.1. Az ellenőrzött munkáltató rendelkezik-e kockázatértékeléssel? [Mvt. 54. § (2)-(3) bek.]
Amennyiben indokolt a munkáltató értékelte-e a munkavállalók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alábbiakra?
1.2.2. Alkalmazott munkaeszközök [Mvt. 54. § (2) bek.]
1.2.3.Veszélyes anyagok/keverékek (pl.: vegyszeres növényvédelem során használt
anyagok/keverékek, illetve azok felhasználási körülményeinek azonosítása-hígítás, keverés,
felhordás, gép feltöltés, permetezés, gép karbantartás; fertőtlenítéshez használt klórtartalmú
veszélyes anyagok/keverékek; szerves- és szervetlen porok) [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM
együttes r. 5. §]
1.2.4. Zajexpozícióval járó munkavégzés (pl.: gépkezelés, hatókörben tartózkodás) [66/2005. (XII.
22.) EüM r. 4.§; 7. §]
1.2.5. Mechanikai rezgésexpozícióval járó munkavégzés (pl.: munkagépen történő munkavégzés,
láncfűrész használata) [22/2005. (VI. 24.) EüM r. 4. §]
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1.2.6. Biológiai tényezővel járó tevékenység (pl.: állatokkal való közvetett vagy közvetlen
kapcsolat, zoonózisok) [61/1999. (XII. 1.) EüM r. 3. §]
1.2.7. Hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás (pl.: zsákok, tároló- és szállító
edények, ládák mozgatása) [25/1998. (XII. 27.) EüM r. 3. § (2) bek. a) pont; 1. sz. mell.]
1.2.8. Munkavállalókat érő terhelések (pl.: hőhatás-hideg vagy meleg; fizikai munkavégzés
szabadtéren, melegházakban, fóliasátrakban) [Mvt. 54. § (2) bek.]
1.2.9. Pszichoszociális kockázatok [Mvt. 54. § (1) bek. d) pont; 33/1998. (VI. 24.) NM r. 5. és 6.
sz. mell.]

1.3. Egyéni védőeszköz juttatás
1.3.1. A munkáltató szabályozta 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 r. 5. § (1)(3) bek.]
1.3.2. A munkáltató biztosította a munkavállalói részére a veszélyforrások ellen megfelelő
védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 42. § b) pont; 65/1999. (XII. 22.) EüM r.; MBSZ
2.18.4. pont; MBSZ 4.20.13. pont; MBSZ 4.3.5. pont]
1.3.3. A munkavállalók rendeltetésüknek megfelelően használták a munkáltató által biztosított,
a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket? [Mvt. 60. § (1) bek. b) pont;
65/1999. (XII. 22.) EüM r. 3. § (1) bek.; 8. § (1) bek.; MBSZ 2.7.3.5. pont; MBSZ 4.22.2. pont;
EBSZ 1.12. pont]

1.4. A
munkaköri
alkalmasság
orvosi
vizsgálata/foglalkoztathatóság
szakvéleményezése, védőoltás, foglalkoztatási tilalom
1.4.1. A munkáltató biztosította-e a munkavállalók számára a foglalkozás-egészségügyi ellátást?
[Mvt. 58. §]
1.4.2. A munkaköri alkalmasság előzetes orvosi vizsgálata megtörtént? [Mvt. 49. § (1) bek., 50. §;
33/1998. (VI. 24.) NM r. 4. § (1) bek., 16. §]
1.4.3. A munkaköri alkalmasság időszakos orvosi vizsgálata megtörtént az érintett munkavállalók
esetében? [Mvt. 49. § (1) bek., 50. §; 33/1998. (VI. 24.) NM r. 6. § (1)-(2) bek., 16. §]
1.4.4. Azon munkavállalók esetében, akiknél a foglalkoztathatósági szakvélemény kötelező
feltétele a foglalkoztatásnak, megtörtént a foglalkoztathatósági vizsgálat? [33/1998. (VI. 24.) NM r.
16/A. és 16/B. §]
1.4.5. Azokban az esetekben, ahol a vegyi expozíció indokolttá teszi a biológiai monitorozást (pl.
(szerves foszforsavészterek, karbamátok), a munkáltató gondoskodik a szükséges vizsgálatokról az
exponált munkavállalók esetében? [33/1998. (VI.24.) NM r. 6.§ (2) bek., 25/2000. (IX. 30.) EüMSzCsM együttes r. 4.§ (2) bek.]
1.4.6. 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 r. 15. § (1) bek. a) pont]
1.4.7. A biológiai kockázatbecsléstől függően a munkáltató írásban meghatározta azoknak a
munkavállalóknak a körét, akiknél védőoltások biztosítása indokolt? [61/1999. (XII. 1.) EüM r.13.
§ (3) bek.]
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1.4.8. Ha a biológiai kockázatbecslés kimutatta a munkavállaló egészségének és biztonságának
olyan biológiai tényezők expozíciójából származó kockázatát, amelyekre hatékony védőoltás
létezik, a munkáltató – a foglalkoztatás feltételeként – a munkavállaló számára a védőoltást
felajánlotta? [61/1999. (XII. 1.) EüM r. 13. § (4) bek.]
1.4.9. A munkáltató írásban meghatározta-e azokat a munkaköröket, amelyekben a rendelet 8.
számú melléklete szerinti megterhelések miatt a 10. § szerinti személyek nem foglalkoztathatók,
valamint az MBSZ-ben és az EBSZ-ben meghatározottak alapján bizonyos személyek nem vagy
pedig korlátozással foglalkoztathatóak? [33/1998. (VI. 24.) NM r.15.§ (1) bek. b) pont; MBSZ
4.1.1. pont; MBSZ 4.8.1. pont; MBSZ 4.9.17. a) pont; MBSZ 4.22.1. pont; MBSZ 5.2.4. pont; EBSZ
1.6. pont; EBSZ 2.1.1. pont; EBSZ 2.2.6. pont; EBSZ 2.4.4. pont; EBSZ 2.4.11. pont; EBSZ 3.1.12.
pont; EBSZ 3.1.13. pont; EBSZ 4.2. pont; EBSZ 5.1.9. pont]

1.5. Munkavállalók tájékoztatása, oktatása
1.5.1. A munkáltató gondoskodott a munkavállalók munkavédelmi oktatásáról? (munkavállaló
munkába álláskor, munkahely, munkakör megváltozásakor, az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor, új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új
technológia bevezetésekor)[Mvt. 55. §]
1.5.2. A munkavállalók készségszinten elsajátították-e a munkájuk biztonságos elvégzéséhez
szükséges munkavédelmi ismereteket? [Mvt. 55. §, 60. §]
Az oktatási tematika kiterjedt-e szükség esetén az alábbi szempontokra:
1.5.3. munkaeszközök: [NGM r.24. §]
1.5.4. veszélyes anyagok/keverékek: [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r.9. § (1) bek.]
1.5.5. biológiai tényezők: [61/1999. (XII. 1.) EüM r. 9. §]
1.5.6. kézi tehermozgatás: [25/1998. (XII. 27.) EüM r. 4. §]
1.5.7. zajterhelés (80 dB(A)-t meghaladó): [66/2005. (XII. 22.) EüM r.11. §]
1.5.8. rezgésexpozíció: [22/2005. (VI. 24.) EüM r.6. §]
1.5.9. egyéni védőeszköz(ök): [65/1999. (XII. 22.) EüM r.4. § (6) bek.]
1.5.10. kullancs által terjesztett Borreliozis (Lyme-kór): [MBSZ 1.5.2. pont]
1.5.11. kullancs-csípés megelőzése, valamint a bőrbe fúródott kullancs eltávolítása: [MBSZ
1.5.3. pont; EBSZ 1.7. pont]
1.5.12. viperaveszélyes körzetek, valamint a viperamarás esetén kötelező teendők: [MBSZ
1.5.4. pont]
1.5.13. veszett állat marása, vagy az állattal való közvetlen érintkezés útján létrejövő fertőzés
veszélye: [MBSZ 1.5.6. pont]
1.5.14. állatról emberre terjedő betegségek, továbbá a trágya kezelése és elhelyezésére szolgáló
berendezésekben keletkező gázok elleni védekezés módszerei: [MBSZ 4.3.8. pont]

1.6. Veszélyes anyag/keverék felhasználás
Amennyiben veszélyes anyag/keverék felhasználása történik:
1.6.1. A veszélyes anyag/keverék tárolására szolgáló tárolóedény megfelelő volt-e?[Kbtv. 14. §
(5) bek.; 15. § (2) bek.; 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r. 6. § (2) bek. bi) pont]
1.6.1.1. Ha igen, akkor a megfelelő jelöléséről, címkézéséről gondoskodtak-e? [25/2000. (IX. 30.)
EüM-SzCsM együttes r.10. §]

1.7. Kedvezőtlen klímakörnyezet
1.7.1. Biztosított-e a megfelelő folyadékpótlás (védőital) meleg környezetben történő
munkavégzésnél? [Mvt. 33. §, 34. §; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.7. § (10) bek.]
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1.7.2. Amennyiben a munkavállalók a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak (pl.: meleg) vannak
kitéve, úgy a munkáltató megelőzés céljából tett-e munkaszervezési intézkedéseket a pihenőidővel
kapcsolatban? [Mvt. 33. §, 34. §; 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.7. § (8) bek.]

1.8. Munkahelyi elsősegélynyújtás
1.8.1. A munkahelyi elsősegélynyújtás személyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II.
8.) SzCsM–EüM együttes r.20. § (1) bek.]
1.8.2. A munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi feltételei biztosítottak? [Mvt. 46. §; 3/2002. (II. 8.)
SzCsM–EüM együttes r.20. §]
1.8.3. A munkahelyi elsősegélynyújtás/orvosi ellátás szervezési feltételei biztosítva vannak-e?
[Mvt. 46. §; MBSZ 1.5.4. pont; MBSZ 1.5.5. pont; MBSZ 1.5.6. pont; MBSZ 1.6. pont; EBSZ 1.9.
pont; EBSZ 1.10. pont]

1.9. Bejelentés a munkavédelmi hatóságnak
1.9.1. A munkáltató a 2-4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenységet
bejelentette a munkavédelmi hatóságnak? [61/1999. (XII. 1.) EüM r.12. § (1) bek.]

1.10. Munkavédelmi érdekképviselet
1.10.1. Tartottak-e munkavédelmi képviselő választást annál a munkáltatónál, ahol a
munkavállalók létszáma legalább húsz fő? [Mvt.70/A. § (1) bek. a) pont]

2. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZAT
2.1. Munkahelyek kialakításának általános követelményei
2.1.1. Ajtók, kapuk biztonsága
2.1.1.1. Azok az ajtók és kapuk, amelyeken át járművek is közlekednek, nyitott állapotban
rögzíthetők-e? [MBSZ 3.1.1.1. pont]
2.1.1.2. A vezetősínre helyezett, görgőn futó kapunál, ajtónál van-e olyan biztosító elem, mely
megakadályozza a vezető sínből való kifutást, a kapunak a faltól való elnyomását? [MBSZ 3.1.1.2.
és 3.1.1.3. pont]
2.1.2. Le- és beesés veszély megelőzése
2.1.2.1. A rendezett terepszinthez viszonyítva 0,8 méternél magasabb, illetve 0,8 méternél
mélyebben lévő állandó munkahelyen (ahol nem csak karbantartás, javítás miatt tartózkodik a
munkavállaló (pl.: fejőállás) a leesés elleni védelem biztosított-e? [MBSZ 3.1.2.1.1. pont]
2.1.2.2. A gödrök, aknák úgy vannak-e kialakítva, védelemmel ellátva, hogy megakadályozza a
személyek beesését? [MBSZ 3.1.5.1. pont]
2.1.2.3. A gabona befogadására kialakított tárolók beöntő nyílása úgy van-e kialakítva,
védelemmel ellátva (pl.: biztonságosan rögzített fedéllel és 0,04 méternél nem nagyobb osztásközű
ráccsal), hogy megakadályozza a beesést? [MBSZ 3.1.5.2. pont]
2.1.3. Villamos biztonság
2.1.3.1. A mezőgazdasági és kertészeti építményekben a villamos szerkezetek védettségi fokozata
normál feltételek melletti használatuk esetén legalább IP44 vagy ennek megfelelő burkolatban
került-e elhelyezésre? [MSZ HD 60364-7-705:2007 szabvány 705.512.2. pont]
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2.1.3.2. A létesítmény villamos áramköreiben, függetlenül a földelési rendszer típusától, áramvédőkapcsolót alkalmaztak-e? [MSZ HD 60364-7-705:2007 szabvány 705.411.1. pont]
2.1.3.3. A létesítmény villamos kapcsoló-elosztó berendezések ajtajai, fedelei zárva voltak-e (az
illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása végett)? [MSZ HD 60364-4-41:2007
szabvány A melléklet A2.3. és A2.4. pont]

2.2. Veszélyes munkaeszközök
2.2.1. Munkavédelmi üzembe helyezés írásban történő elrendelése megtörtént-e az erre kötelezett
munkaeszközöknél? [Mvt. 21. § (1) bek.; Vhr) 1/a mell.]
2.2.2. A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelésére a munkavédelmi szempontú előzetes
vizsgálat kedvező eredményének birtokában került sor?[Mvt. 21. § (3) bek.]
2.2.3. A munkavédelmi üzembe helyezést követően, legfeljebb öt évenként időszakos biztonsági
felülvizsgálatot végeztek-e?[Mvt. 23. § (1) bek.; Vhr. 3.§ (1) bek.]

2.3. Folyamatos működésű anyagmozgató gépek biztonsága
2.3.1. A folyamatos működésű anyagmozgató gép vagy géprendszer biztonsági kapcsolóval fel
van-e szerelve legalább 50 méterenként, fokozott veszély esetén legalább 30 méterenként, illetve
olyan helyiségben és munkatérben, ahol a gép vagy a géprendszer áthalad? [MSZ 19222:1983
szabvány 3.3. pont]
2.3.2. A folyamatos működésű anyagmozgató gép veszélyzónáját szerkezeti kialakítással
lehatárolták-e és az üzemi készenléti állapotát fényjelzéssel jelzik-e, ahol a gép vagy a
géprendszer üzemi állapota (pl.: automatikus indítás) nem érzékelhető és ez vészhelyzetet idézhet
elő? [MSZ 19222:1983 szabvány 3.4. pont]
2.3.3. A folyamatos működésű anyagmozgató gép jelző berendezése működik minden olyan
helyiségben és munkatérben, ahol a gép vagy a géprendszer áthalad? [MSZ 19222:1983 szabvány
3.5. pont]
2.3.4. A folyamatos működésű anyagmozgató gép vagy a géprendszer az üzemkész állapotba
helyezést követően csak az összes munkatérből adott visszajelzés után indítható? [MSZ
19222:1983 szabvány 3.6. pont]
2.3.5. A folyamatos működésű anyagmozgató gép leállító berendezésének akadálymentes elérése
biztosított? [MSZ ISO 1819:1998 szabvány 2.3.8. pont]
2.3.6. A csigás adagolóknál és a szállítócsigáknál a csigás vályú – a feladó- és leadóhelyek
kivételével – mindenütt be van burkolva? [MSZ ISO 7149:1998 szabvány 4.11.3.1.1. pont]
2.3.7. Az adagoló- vagy átadógaratok és surrantók nyílásait – ha a szokásos körülmények között
emberek számára hozzáférhetőek – védőburkolattal ellátták? [MSZ ISO 7149:1998 szabvány
4.13.3.2.1. pont]
2.3.8. Megfelelő módon megakadályozták (különösen, a távolról vezérelt, illetve az indítás helyéről
nem látható motorok és motor által hajtott berendezések esetén), hogy a villamos táplálású
szerkezetek a mechanikai karbantartás során véletlenszerűen feszültség alá kerüljenek? [MSZ
2364-460:2002 szabvány 463.2. pont]

2.4. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonsága
2.4.1. Biztosította-e a munkáltató beszállásos munka személyi feltételeit? [MSZ-09-57.0033:1990
szabvány 5.1., 5.2. pont]
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2.4.2. A berendezést rendeltetésszerűen használó szervezeti egység vezetője vagy megbízottja
kiállította-e a beszállási engedélyt és annak tartalma megfelelt-e az előírásnak? [MSZ-0957.0033:1990 szabvány 6.1., 6.2. pont]
2.4.3. A munkáltató meghatározta-e a beszállásos munkavégzéshez szükséges eszközeit és
szerszámait, a veszélynek megfelelő védőruházatot, légzőkészüléket, éghető gázok esetén a
robbanásbiztos felszerelést? ( A beszállásos munkát végzők és a mentéssel megbízottak számára
egyaránt.) [MSZ-09-57.0033:1990 szabvány 3.1.4., 4.5. pont]
2.4.4. Meghatározta-e a munkavállalók között a legjobb megértést biztosító kommunikáció módját
(közvetlen élőszavas kommunikáció, jelzőkötél, rádió adó-vevő készülék, mobiltelefon)? [MSZ-0957.0033:1990 szabvány 4.4. pont]

2.5. Erőgépek, munkagépek üzemeltetésének biztonsága
2.5.1. Az ellenőrzött, működőképes munkaeszköz (37 kW teljesítmény határ feletti traktor,
lánctalpas traktor, rakodógép, fejő- és tejfeldolgozó gép) kezelője rendelkezik-e gépkezelői
jogosítvánnyal és megfelelő minősítést kapott-e a munkaköri, a szakmai időszakos vagy a soron
kívüli alkalmassági vizsgálaton? [MBSZ 2.1.1 pontja alapján a 83/2003. (VII.16.) FVM r.1. sz.
mell.]
2.5.2. Üzemképes erőgépen a jelzőberendezések (pl.: hangjelző, irányjelző stb.) működőképes
állapotúak-e? [MBSZ 2.3.4.1. pont]
2.5.3. Üzemképes erőgép teljesítmény-leadó tengelye védőharanggal védett-e? [MBSZ 2.3.3.3.
a) pont]
2.5.4. Az erő- és munkagép áthajtását végző kardán védőburkolat megfelelően védi-e a
forgótengelyt? [MBSZ 2.2.4., illetve 2.2.6. pont]
2.5.5. Az erőgép vezetőfülkéje zárható-e? [MBSZ 2.3.3.10. f) pont]
2.5.6. Üzemképes erőgép rögzítőféke működtethető állapotban van-e? [MBSZ 2.3.3.10. c) pont]
2.5.7. Az erőgép vezetőfülkéjében van-e rögzítés nélküli tárgy, szerszám mely a vezetőt
veszélyeztetheti? [MBSZ 2.3.4.2. pont]
2.5.8. Az erőgép rendelkezik-e olyan műszaki megoldással (pl.: biztonsági öv), amely felborulás
esetén biztosítja a vezető ülésben maradását? [NGM r. 33. § (6) bek.]
2.5.9. Az erőgép rendelkezik-e olyan berendezéssel, melynek alkalmazásával (pl.: indításgátló)
megakadályozható a kezelő akaratától független indítás? [NGM r. 35. § a) pont]
2.5.10. Az erő vagy munkagép kezelőelemei jól láthatók, azonosíthatók-e? [NGM r. 6. § (1)
bekezdés]

2.6. Növénytermesztés munkavédelmi követelményei
2.6.1. Szántóföldi növénytermesztés egyéb gépeinek biztonsága
2.6.1.1. Előfordul-e, hogy működés közben az arató- és bálázó gép kötöző asztalán a kötöző és
tömörítő karok pályáját megközelíti a munkavállaló, ill. a tartóba kötözőanyagot helyez be?
(TILOS!) [MBSZ 2.9.1. pont]
2.6.1.2. A bálázógép kinyitott szerkezeti elemeit rögzítették-e? [MBSZ 2.9.2. pont]
2.6.1.3. Az arató-cséplő gép hajtását védőburkolattal ellátták-e? [MBSZ 2.10.1. pont]
2.6.1.4. A stabil vagy járva szecskázógép vágószerkezetét a veszélyes térbe való benyúlás ellen
megfelelő védő burkolattal ellátták-e? [MBSZ 2.13.1. pont]
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2.6.1.5. A szecskavágó gép vágószerkezetét ellátták védőburkolattal és etetőgarattal? [MBSZ
2.13.1. pont]
2.6.1.6. A takarmány-előkészítő gépek etetőberendezése (etetőasztal, garat stb.) kézzel elérhető?
Az etetőszerkezet asztal alatti része burkolva van? [MBSZ 2.13.2. pont]
2.6.1.7. A szecskavágó vagy silótöltő gép rendelkezik-e fordulati irány megváltoztatására szolgáló
váltószerkezettel és a váltókar akaratlan működtetése ki van-e zárva? [MBSZ 2.13.3. pont]
2.6.2. Szárító, takarmányfüllesztő berendezések biztonsága
2.6.2.1. A szárító berendezés kezelő és a felügyelettel megbízott munkavállaló – a berendezés
használati utasításában meghatározott időpontokban – biztonsági ellenőrzést tartott és a feltárt
rendellenesség okát és a megtett intézkedéseket naplóban rögzítette? [MBSZ 4.15.10. pont]
2.6.2.2. A gáz- és olajtüzelésű szárító berendezés időszakos biztonsági ellenőrzését 5 évenként
elvégezték? [MBSZ 4.15.11. pont]
2.6.2.3. A szárító berendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a munkáltató kidolgozta? [MBSZ
4.15.13. pont]
2.6.2.4. A szárító berendezés por- és gázelszívása megoldott?[MBSZ 4.15.9. pont]
2.6.2.5. A takarmányfüllesztő nyomás alatti berendezésnek minősül, annak kialakításával,
kezelésével, ellenőrzésével és időszakos biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos, külön
jogszabályban meghatározott feladatokat elvégezte-e a munkáltató? [MBSZ 4.16.1.4. pont]
2.6.3. Gyümölcstermesztés munkavédelmi követelményei
2.6.3.1.Gyümölcsszedéshez, metszéshez és sebkezeléshez – 2 m magasság feletti munkavégzéshez
– megfelelően szilárd, biztonságos állású segédeszközt (létra, zsámoly, szedőállvány,
szedőszán stb.) használnak? [MBSZ 2.14.1. pont]
2.6.3.2. Egyágú létra használata esetén a létrát biztonságosan a fához rögzítették? [MBSZ 2.14.3.1.
pont]
2.6.3.3. Rázógépes betakarítás esetén a rázás ideje alatt a fa 5 méteres körzetében csak a rázógép
kezelője és a ponyvakezelők tartózkodnak? [MBSZ 2.14.8. a) pont]
2.6.3.4. Rázógépes betakarítás esetén a betakarítási munkát csak akkor kezdték meg, miután erre
a rázógép kezelője jelt adott? [MBSZ 2.14.8. b) pont]
2.6.3.5. A betakarításhoz alkalmazott szerelvényen szállítanak személyeket? (TILOS!) [MBSZ
2.14.8. c) pont]

2.7.

Állattenyésztés munkavédelmi követelményei

2.7.1. Általános
2.7.1.1. Az állattartó telep rendelkezik-e üzemelési utasítással? [MBSZ 4.3.4. pont]
2.7.1.2. Az istálló padozata botlásmentes-e, illetve a csatornaszemek le voltak-e fedve? [MBSZ
4.2.6. pont]
2.7.1.3. Az állatok mozgatása biztonságos segédeszközökkel (terelőfa, terelőlap, villamos
ösztöke, orrcsiptető, vezetőrúd, vezetőkötél stb.) történt-e? [MBSZ 4.4.2. pont]
2.7.1.4. Az állatfelhajtó padlózata csúszásgátló kialakítású-e, amennyiben fából készül, úgy azt
0,3 m-enként a haladási irányra merőlegesen felerősített 0,033 x 0,048 m-es keresztmetszetű
bordázattal el volt-e látva, a padozat teljes szélességében. [MBSZ 4.5.8. e) pont]
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2.7.1.5. A mozgatható állatfelhajtót, a felbillenés és elmozdulás megakadályozására, lehajtható
támasztókkal el volt-e látva és amennyiben az állatfelhajtónak nincs rögzítőfékje, akkor rögzített
féksarukat alkalmaztak-e? [MBSZ 4.5.8. i) pont]
2.7.2. Szarvasmarha-tenyésztés biztonsága
2.7.2.1. A szarvasmarha etetés és almozás műveletét a munkáltató meghatározta? [MBSZ 4.9.3.
pont]
2.7.2.2. A szarvasmarha etetés és almozás műveletét a munkáltató által meghatározott
biztonsági követelmények szerint végezték-e? [MBSZ 4.9.3. pont]
2.7.2.3. A gépi fejés biztonságos végzésére vonatkozó előírások kidolgozásáról a munkáltató
gondoskodott-e? [MBSZ 4.14.1. pont]
2.7.2.4. A fejőházi gépi berendezések forgó, mozgó részei (pl.: szivattyú, hűtőgép, tejkeverő
berendezés stb.) megfelelő védelemmel vannak-e ellátva? [NGM r. 9. § (3) bek.]
2.7.2.5. A tenyészbika állása kellő szilárdságú, legalább 1,5 m magasságú kerítéssel (korláttal)
van-e körülvéve? [MBSZ 4.9.7. pontja]
2.7.2.6. Kötetlen tartású bikahizlalás esetén az etető- és itató-berendezések elhelyezése olyan-e,
hogy azok kívülről feltöltők? [MBSZ 4.9.17. c) pont]
2.7.3. Az állattartó telepek gépeinek és berendezéseinek biztonsága
2.7.3.1. Az állattartó telepen üzemelő munkaeszközök (pl.: keverő, kihordó, etető berendezés,
adagoló berendezés, szellőző berendezés, trágyakihúzó szán, rakodógép stb.) mozgó részei el
vannak-e látva olyan védőberendezéssel, mely elhatárolja a veszélyes teret vagy leállítja a
veszélyes mozgását a veszélyes tér elérése előtt? [NGM r. 9. § (3) bek.]
2.7.3.2. Ha szükséges pótkocsiról történő kézi takarmánykiosztás, akkor annak veszélytelen
végrehajtása érdekében a munkáltató meghatározta-e a következőket? [MBSZ 4.18.1. pont]
a) a munkavégzés személyi feltételeit;
b) a megrakott pótkocsi tetején való tartózkodás veszélyeit;
c) a megrakott pótkocsi tetején történő személyszállítás tiltását;
d) a takarmány kétoldali (egyidejű) lerakásának veszélyeit (a pótkocsin egyidejűleg
legfeljebb két személy tartózkodhat, illetve végezhet kiosztást);
e) az alacsony tetőszerkezetű épület esetén előálló veszélyhelyzetet és ennek elhárítási
módját;
f)
a szükséges fizikai erőkifejtés és munkakörnyezeti jellemzők következtében
előforduló hátsérülés kockázatának kiküszöbölését.
2.7.3.3. Betartják-e a hígtrágya tároló kialakítására vonatkozó biztonsági szabályokat? (A tartályt,
gödröt, csak úgy szabad létesíteni, hogy abba beleesni ne lehessen. A tartályt egymástól legalább 2
m-re levő, a szabadba nyíló két szellőzőnyílással kell ellátni. A nyílásokat rácspadozattal kell
befedni, melyek a várható terhelésnek ellenálló kivitelben készüljenek. A megengedett legnagyobb
rácsnyílás 0,04 m.) [MBSZ 4.19.1. pont]
FIGYELEM! A hígtrágya kezelés műveletei beszállással végzett munkának minősülnek!
2.7.3.4. A hígtrágya tároló keverő- és a kapcsoló berendezéseinek a szakszerű kezelése és állandó
felügyelete biztosított-e? [MBSZ 4.20.5. pont]
2.7.3.5. A hígtrágya kezeléssel foglalkozó munkavállaló(k) ki van oktatva a gázmérgezés,
robbanás megelőzésének szabályaira? [MBSZ 4.20.5. pont]
2.7.3.6. A hígtrágya tároló létesítménybe való leszállás csak a munkáltató engedélyével, a
beszállásos munkavégzés szabályai szerint történik? [MBSZ 4.20.10. pont alapján az MSZ-0957.0033:1990 szabvány szerint]
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2.7.3.7. A trágyaeltávolítás gépeinek és berendezéseinek biztonságos üzemeltetése érdekében a
munkáltató meghatározta-e:
a) a rácspadló elemek kiemelésével,
b) a mélyalom eltávolításával,
c) az épületen belüli markolóval végzett munkával,
d) az erőgépre szerelt tolólap mozgatásával,
e) a beépített trágyaeltávolító berendezések beindíthatóságnak gyakoriságával,
f)
a trágyarakodásnak markolóval történő végrehajtásával,
g) a kitrágyázó berendezése elakadásának megszüntetésével,
h) a trágyaszán működtetésével, valamint
i)
a trágyaszán vonókötelével
kapcsolatos munkabiztonsági előírásokat? [MBSZ 4.21.1. pont]

2.8. Mezőgazdasági munkagépek, berendezések karbantartása során használt
munkaeszközök biztonsága
2.8.1. Rendelkezésre áll-e a gépek biztonságos használathoz szükséges magyar nyelvű
üzemeltetési dokumentáció? [Mvt. 39. § (1) bek.]
2.8.2. Van-e a munkaeszközökön (gépeken) olyan, megfelelően alkalmazott védelem (pl.
védőburkolat, védőberendezés), amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész
mozgását a veszélyes tér elérése előtt? [NGM r.9. § (3) bek., MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány
6.3. pont]
2.8.3. A munkatér védőburkolat megfelelő szilárdságú és megfelelően rögzítve van? [NGM r.9. §
(3) bek.]
2.8.4. A munkaeszközt a veszélyeitől és a rendes leálláshoz szükséges időtől függően ellátták-e
megfelelő számú és működésű vészkikapcsoló berendezéssel? [NGM r.7. § (1), (3) bek., MSZ EN
60204-1:2010 szabvány 10.7.1. pont]
2.8.5. A munkaeszköz jól látható, azonosítható és megfelelő jelzéssel rendelkező kezelőelemmel
van-e ellátva? [NGM r. 6. § (1) bek.]

3.

ERDŐGAZDASÁG ÁGAZAT

3.1. Az erdészeti üzem területén a munkagépek vezetését, kezelését csak olyan dolgozók végzik,
akik az adott rendeltetésű gépre a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvánnyal
rendelkeznek, vagy megfelelő üzemi oktatásban részesültek és erről igazolást kaptak? [EBSZ I.
fejezet 1.6. pont]
3.2. A fakitermelési munkák biztonságos végzésénél – a helyi sajátosságokra jellemző – tér és
időbeli rendjét, továbbá tárgyi-, személy és magatartási feltételeit – a kitermelés megkezdése előtt –
a technológiai műveleti utasításokban a vonatkozó szabványelőírások figyelembevételével kell
meghatározni. [EBSZ 3. fejezet 3.1.1. pont]
3.3. Betartják-e a fennakadt fa levételére vonatkozó előírást? [EBSZ 3. fejezet 3.3.7. pont]
(Biztonsági okok miatt TILOS a fennakadt fa levételét megkísérelni:
a) másik fa rádöntésével;
b) a tartó fa kidöntésével;
c) ledarabolással, kivéve az EBSZ 3. fejezet 3.3.2. pontban engedélyezett esetet.)
3.4. A vágásterülethez vezető üzemi utakra – a munkaterülettől a döntésre kerülő fák
magasságának megfelelő kétszeres távolságban – a következő feliratú figyelmeztető táblákat
kihelyezték-e? „Vigyázz! Fadöntés! A területre idegeneknek belépni tilos és életveszélyes!”. A
döntés idejére és amíg az utat a hulladékoktól meg nem tisztítják, az üzemi utakat a forgalom
elől el kell zárni. [EBSZ 3. fejezet 3.1.8. pont]
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3.5. Betartják-e a benzinmotoros fűrészek használatára vonatkozó előírásokat? [EBSZ I. fejezet
3.1.16. pont]
3.6. A munkáltató azokon a munkahelyeken, ahol 2 vagy több fő dolgozik együtt, megbízott
munkát közvetlenül irányító vezetőt (munkavezetőt)? [EBSZ I. fejezet 1.3. pont]
3.7. Lejtős terepen a munkahely térbeli rendjét úgy alakították ki, hogy egymás fölött ne legyen
munkavégzés? [EBSZ I. fejezet 1.13. pont]
3.8. Azokon a munkaterületeken, ahol a döntésre kerülő fák kétszeres hosszának megfelelő
távolságon belül erősáramú szabadvezeték található, a munkáltató eleget tett a fenntartók előzetes
értesítésére vonatkozó kötelezettségének, és a fenntartó írásban igazolt intézkedése (pl.:
vezetékszakasz feszültségmentesítése) a munkálatok megkezdéséig megtörtént-e? [EBSZ I. fejezet
3.1.6. pont]
3.9. A terepi anyagmozgatásban alkalmazott traktorok – borulás esetében is védelmet nyújtó –
vezetőfülkével vagy védőkerettel el vannak látva? [EBSZ 5. fejezet 5.3.2. pont]
3.10. A csörlővel felszerelt traktor – csörlő felőli – szélvédőin védőhálóval vagy védőráccsal el
van látva? [EBSZ 5. fejezet 5.3.2. pont]
3.11. A terepi anyagmozgatásban alkalmazott speciális erdészeti traktorokat biztonsági övvel el
vannak látva? [EBSZ 5. fejezet 5.3.3. pont]
3.12. A speciális erdészeti traktor kezelője a biztonsági övet üres, ill. teherjáratban használja-e?
(Használata mindkét esetben kötelező!) [EBSZ 5. fejezet 5.3.3. pont]
3.13. Speciális erdészeti csuklós traktorral lejtős terepen végzett közelítést esetében betartják-e
az előírt szabályokat? [EBSZ 5. fejezet 5.3.4. pont]
3.14. Egyéb célú traktorral (pl. lánctalpas traktor, mezőgazdasági gumikerekes traktor) csak a
dokumentációban meghatározott hossz- és keresztirányú lejtőkön végeznek munkát? [EBSZ 5.
fejezet 5.3.5. pont]
3.15. Csörlővel és sodronykötéllel végzett közelítéshez, a teher, illetve a feszülő kötél és a
kezelő közé védőberendezés (pl. kellő szilárdságú védőrácsot, védőhálót) fel van szerelve? [EBSZ
5. fejezet 5.3.6. pont]

4.

HALÁSZAT ÁGAZAT

4.1. Csónakból történő munkavégzéshez (haletetés, jégvágás stb.) biztosított-e egyidejűleg
legalább két munkavállaló? [MBSZ 5.2.6. pont]
4.2. A zsilipek feljáróinak és korlátjainak kialakítása megfelel-e a vonatkozó szabvány (8.3.12.)
előírásának? [MBSZ 5.2.13. pont]
4.3. A halastavakra épített rakodómóló lehetővé teszi a csónak biztonságos kikötését és biztosítja a
mólóról a csónakba történő rakodás veszélytelenségét? A rakodómólókat ellátták a vonatkozó
szabvány (8.3.12.) előírásai szerint korláttal és feljáróval? [MBSZ 5.2.14. pont]
4.4. A vízi járművön tartózkodó személyek viselik-e a mentőmellényt? [MBSZ 5.2.23. pont]
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