
Mvt. 54. § 
 
(1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató 
köteles figyelembe venni a következő általános követelményeket: 

a) a veszélyek elkerülése; 
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése; 
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése; 
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és 

munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű 
munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő 
beosztására; 

e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása; 
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel; 
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a 

technológiára, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a 
munkakörnyezeti tényezők hatására; 

h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest; 
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása. 
 

(2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a 
munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az 
alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat 
érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző 
intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, 
beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe. A 
kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi 
szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön 
jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni. 
 
(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző 
intézkedéseket első alkalommal legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől 
számított egy éven belül, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni és azt évenként 
felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a kockázatok (munkakörülmények, 
az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) 
lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz, 
munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a 
kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott 
expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe. 
 
(4) A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a 
tevékenység megkezdésének tényét, időpontját. 
 
(5) A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők 
dokumentálása: 

a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai; 
b) a veszélyek azonosítása; 
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma; 
d) a kockázatot súlyosbító tényezők; 
e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való 

összevetés alapján annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a 



munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve biztosított-e a kockázatok megfelelően 
alacsony szinten tartása; 

f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése; 
g) a tervezett felülvizsgálat időpontja; 
h) az előző kockázatértékelés időpontja. 

 
A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak 
szerint, de legalább 5 évig megőrizni . 

 

(6) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megelőzési stratégia munkabiztonsági és 
munka-egészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi 
szaktevékenységnek minősül. 

 

 
 


