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IRODÁBAN IS SZÜKSÉG VAN MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEMRE? 

 

Amennyiben Cége adminisztratív tevékenységet folytat, korábban talán még nem merült fel Önben a 
fenti kérdés, hiszen – tény és való - a munkavédelem szó hallatán nem feltétlenül az irodai munkavégzés 
jut az eszünkbe. Jellegét - és ebből adódóan kockázatait - tekintve az irodai munka valóban jelentősen 
eltér a termelő tevékenységektől, ám mivel az irodákban is szervezett munkavégzés folyik, az ilyen 
munkahelyekre is vonatkozik egy sor, az alkalmazottak egészségét védő előírás. 
 

Melyek ezek? 
 

 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú törvény,  
 a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-

EüM együttes rendelet,  
 a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XII. 1.) EüM rendelet   
 
A fenti jogszabályok egyrészt a munkáltatókra vonatkozó általános kötelezettségeket, másrészt az irodai 
munkahelyek kialakítására és használatára ill. a képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó 
speciális előírásokat tartalmaznak. 
  
 
Mikre kell itt gondolnunk?  
 
A teljesség igénye nélkül csak néhány fontosabbat említenénk: 
 

 Kockázatértékelést kell készíttetni a munka jellegéből, a munkaeszközök használatából, a 
munkafeltételekből ill. a munkakörnyezeti tényezők hatásaiból eredő egészségi és biztonsági 
kockázatok (pl. munkahelyi stressz, ülőmunkából eredő egészségügyi problémák, képernyő 
előtti munkavégzés okozta látásromlás stb.) azonosítására, valamint a veszélyeztettek körének és 
a veszélyeztetettség mértékének meghatározására;  

 évenként munkavédelmi oktatást kell tartani;  
 megfelelő irodai munkakörnyezetet kell kialakítani ergonómiai szempontok 

figyelembevételével); 
 a munkavállalókat előzetes, évenkénti időszakos, illetve soron kívüli munkaköri alkalmassági 

vizsgálatra, kétévenkénti látásvizsgálatra, szükség szerint szemészeti szakrendelésre kell 
utalni; 

 irodai munkahelyeken is előírt az épületek érintésvédelmi ellenőrzése, a villamos berendezések 
szabványokban előírt felülvizsgálata (6 évenként);  

 tűzvédelem terén fontos feladat a tűzérzékelő, jelző- és riasztóberendezések, valamint a 
megfelelő tűzoltó készülékek biztosítása; a menekülési utak és vészkijáratok kijelölése ill. a 
dolgozók oktatása, tájékoztatása a fentiekről.  
 

 
 

Amennyiben az érintett téma kapcsán bővebb információt szeretne 
vagy szívesen igénybe venné szolgáltatásainkat, 

hívja Ügyfélszolgálatunkat a +36 1 403 0598 telefonszámon 

vagy kérje árajánlatunkat az info@globalsafety.hu címen! 

U.i: Munka- és tűzvédelmi oktatások lebonyolítását online formában is 
vállaljuk! 
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