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A MUNKÁLTATÓ MUNKAVÉDELMI  
KÖTELEZETTSÉGEI A KÉPERNYŐS MUNKAHELYEK 

KIALAKITÁSÁBAN 

Soós Tamás1 

Bevezető 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény - egységes szer-
kezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel - 
meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés alapvető követelményeit. A törvény célja, hogy az Alkotmányban 
foglalt elvek alapján szabályozza a biztonságos munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségé-
nek, munkaképességének megóvása és a munkakörülmények humani-
zálása érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozás-
sal összefüggő megbetegedéseket. 

Mvt. 2. § (2) bekezdése előírja, hogy az egészséget nem veszélyezte-
tő és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása – a 
munkavállalók ez irányú felelősségével összhangban – a munkáltató kö-
telessége. 

Az informatika térhódításának köszönhetően képernyős munkahe-
lyek ma már mindenütt megtalálhatók. Az új technika azonban nem ve-
szélytelen, az operátorok egészségi panaszai bizonyíthatóan összefüggnek 
a képernyős munkahelyek sajátosságaival. A kutatások számos tényre 
fényt derítettek, de az egészségi ártalmak teljes körűen még nem ismertek 
vagy nem bizonyítottak. Ez a cikk a képernyős munkahelyekre vonatko-
zó rendeletek széleskörű megismertetéséhez (munkáltatók és munkavál-
lalók részére), valamint a munkahelyek helyes kialakításához kíván 
hozzájárulni. 

Az elmúlt 20 évben a számítógépek rohamos terjedésével új fogal-
mak: „munkavégzés a képernyő előtt”, „képernyős munkahely” alakul-
tak ki a munka- és egészségvédelemben. 

 

                                                      
1 Soós Tamás alezredes, HM Költségvetési és Munkabiztonsági Ellenőrzési Hivatal, Munkabiztonsá-
gi Igazgatóság kiemelt felügyeleti főellenőr. 



 

 183 

A „munkavégzés a képernyő előtt”-i kifejezésen a különböző terüle-
teken alkalmazott számítógépes rendszerek kezelését, kiszolgálását értik. 
Ide tartoznak – egyebek mellett – az adatviteli, szöveg-feldolgozási, fo-
lyamatvezérlési és ellenőrzési tevékenységek. 

A számítógépek elterjedése a Magyar Honvédségben az elmúlt 10 
évben felgyorsult, különösen az adminisztratív (nyilvántartó, szöveg-
szerkesztő) területeken. 

A számítógépek szélesebb körű elterjedésével együtt ismerték fel a 
munkavédelmi szakemberek, hogy a gépekkel dolgozók körében egyre 
gyakrabban fellépő panaszok – fejfájás, látászavarok, neurotikus jelensé-
gek – bizonyíthatóan összefüggnek a képernyős munkahelyek kialakítá-
sával, a munkakörnyezettel, az alkalmazott szoftverrel és hardverrel. 

Az egészséget kedvezőtlenül befolyásoló hatások felderítésére, a 
megelőzési megoldások kialakítására hosszú ideje intenzív kutatások 
folynak a fejlett államokban. Ezek eredményeként sikerrel határozták 
meg azokat a követelményeket, amelyek figyelembevételével és megtar-
tásuk mellett a számítógépek kezelőit nem érhetik az egészségüket káro-
san befolyásoló hatások. 

A számítógépek előtt dolgozókat érő, szerteágazó ártalmak megelő-
zése érdekében az Európai Közösség tagállamai e munkahelyek létesíté-
se és üzemeltetése során betartandó követelményeket jogszabályokban és 
szabványokban rögzítették már jó néhány évvel ezelőtt. Érdemes megem-
líteni, hogy az NSZK-ban 3 jogszabály és 9 szabvány határozza meg a 
munkáltatók ez irányú kötelességeit és feladatait.  

Hazánkban is felismerték e tevékenységi területen az egészségkáro-
sodás megelőzésének fontosságát, ezért a munkavállalók biztonsága és 
egészségvédelme szempontjából meghatározták a követelményeket. Ren-
deletben lett meghatározva a képernyő előtti munkavégzés minimális 
egészségügyi és biztonsági követelményei. A rendeletben foglaltak köte-
lezően alkalmazandók Magyarországon minden szervezett munkavégzés 
keretében foglalkoztatott munkavállalóra. 

Mvt. 88. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 
szociális és családügyi miniszterrel egyeztetésben – kiadásra került az 
50/1999. ( XI. 3. ) Egészségügyi Miniszteri rendelet a képernyő előtti 
munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről. E 
rendelet hatálya kiterjed minden olyan munkavállalóra, aki napi munka-
idejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt hasz-
nál:  
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• képernyős eszköz: számjegy-, betű-, grafikus képsorokat 
képernyőn megjelenítő készülék, függetlenül az alkalmazott 
megjelenítési folyamattól; 

• képernyős munkahely: olyan munkaeszközök együttese, 
amelyhez a képernyős eszközön kívül csatlakozhat adatbevi-
teli eszköz (billentyűzet, scanner, kamera egyéb adatbeviteli 
eszköz), egyéb perifériák (mutatóeszköz, nyomtató, plotter, 
lemezegység, modem stb.), esetleges tartozékok, ember-gép 
kapcsolatot meghatározó szoftver, irattartó, munkaszék, mun-
kaasztal vagy munkafelület, telefon, valamint a közvetlen 
munkakörnyezet. 

 

Az EüM rendelet 5. §-a szerint, a munkáltató köteles a munkaválla-
ló látásának vizsgálatát biztosítani, őt látásvizsgálatra elküldeni. A mun-
kavállaló – külön jogszabály (33/1998. (VI. 24.) NM rendelet) szerinti 
időszakos alkalmassági vizsgálatokon túlmenően – köteles e vizsgálaton 
részt venni.  

A 6. § előírja, hogy ha a szemészeti szakvizsgálat eredményeként 
indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlen-
cse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a 
munkavállalót – a külön jogszabályban meghatározott költségtérítési sza-
bályoknak megfelelően – ellátja a szükséges, a képernyő előtti munka-
végzéshez éleslátást biztosító szemüveggel. (A külön jogszabály kiadási 
határidejét (2001. XII. 31) a 47/2000. (XII. 23.) EüM rendelet módosítot-
ta, miszerint a külön jogszabály hatálybalépésétől kell alkalmazni). A 
jogszabály kiadása azóta sem történt meg.  

A rendelet 10. §-a szerint az új képernyős munkahelynek meg kell 
felelnie a meghatározott egészségügyi és biztonsági követelményeknek. 
A korábban létesített munkahelynek 2001. december 31. napjától kell 
megfelelni a mellékletben meghatározott követelményeknek. 

A Munkabiztonsági Igazgatóság felmérése alapján megállapítható, 
hogy a 2001. január 1. napját megelőzően létesített képernyős munkahe-
lyek 80%-a nem felel meg a rendeletben meghatározott egészségügyi kö-
vetelményeknek. A munkáltatók körében nagyfokú tájékozatlanság ta-
pasztalható az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeivel kapcsolatban (beleértve a képernyős munkahelyekre 
vonatkozó jogszabályt vagy más előírásokat). Az Mtv. 54. §-ának (2) 
bekezdése szerinti kockázatbecslés, értékelés során, valamint a rendelet 
3. §-a szerint a képernyős munkahelyen történő munkavégzés egészségi 
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és biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése alkalmával folyamato-
san vizsgálni kell a kockázatok előfordulását (pl. látásromlás előidéző té-
nyezőket, pszichés megterheléseket, fizikai állapotromlást előidéző té-
nyezőket) és a feltárt kockázatokhoz igazodva megtenni a szükséges 
intézkedéseket a munkakörülmények javítására.  

A hazai és külföldi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a helytelenül 
kialakított képernyős munkahelyen dolgozók panaszai, egészségromlá-
suk hosszabb idő alatt alakulnak ki. Érthetetlen, hogy a társadalombizto-
sítás jelenleg fennálló finanszírozási gondjait megoldani kívánó intézke-
dések mellett nem jut erő a munkavállalók egészségét a távlatokban is 
védő lépések megtételére. E jelenség az olyan sokat hirdetett megelőzés 
fontosságát kérdőjelezi meg. E rövid távú gondolkodás és előrelátás hiá-
nya azt eredményezi, hogy a ma még egészséges dolgozok a nem megfe-
lelően kialakított képernyős munkahelyeken egészségkárosodást szen-
vednek, és az emiatt felmerülő társadalombiztosítási kiadások eleve 
megkérdőjelezik a finanszírozási problémák megoldhatóságát.    

A képernyős munkahelyek hatása az emberi szervezetre 

Az elmúlt 10 évben a különböző vizsgálatok széles körben tárták fel 
a képernyős munkahelyeken dolgozókat érő hatásokat. Alapvetően arra 
a következtetésre jutottak a szakemberek (és ezt sikerült is bizonyítani), 
hogy a helytelenül kialakított munkahely a legfőbb oka a panaszoknak.  

Ezért érdemes megismerkedni számítógépes munkahelyeken a dol-
gozókat érő hatásokkal.  

1. Sugárzások: A számítógépek elterjedésének első szakaszában a mo-
nitor előtt ülő személyeket ért sugárzásokról adtak számot a vizsgála-
tok. A képernyők fejlesztésének eredményeként a 80-as évek végére 
a sugárzások mértékét sikerült jelentősen csökkenteni.  

Napjainkban az alábbi sugárzások bizonyíthatóak:  

• Ionizáló sugárzás - Az utóbbi időben forgalomba hozott ké-
szülékek 95%-ánal már nem mutatható ki a környezet általá-
nos sugárzását meghaladó érték. 

• Nem ionizáló sugárzás – Elsősorban a készülék felületén ke-
letkezik. A képernyőtől 30cm-t meghaladó távolságban az 
emissziós érték a megengedett határértéknél kisebb. Ezek le-
hetnek: Ultraibolya sugárzás, Látható sugárzás (ez nem ká-
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ros), Elektromos és mágneses sugárzások (energiaellátó 
rendszerek keltenek rádió- és alacsonyfrekvenciás sugárzást), 
Elektrosztatikus mezők (arc és nyak kipirosodást okozhat 2-3 
órás munka után), Ultrahang (a képernyő sorkimenő transz-
formátor keltette 16kHz-nél nagyobb frekvenciájú ultrahang). 

 

Felmerült, hogy a képernyős munkahelyek okozhatnak-e magzatká-
rosodást, vagy koraszülést? Az eddigi kutatások egyértelműen nem zárták 
ki ennek lehetőségét, de nem is bizonyították. 

2. A szem terhelése: A képernyős munkahely szakszerűtlen kialakítása, 
a munkavállaló nem megfelelően korrigált látása, a fényvisszaverő-
dések a szem idő előtti elfáradását eredményezi. A könnyezés, a ki-
vörösödött szem „egy jelzés”, amely nemcsak a látószerv, hanem a 
központi idegrendszer funkciózavarát is jelzi. A képernyős munka a 
szemet igen erősen igénybe veheti különösen akkor, ha a képernyőn 
megjelenő jelek mérete nem megfelelő vagy a munkahelyi megvilágí-
tás nem kielégítő. A nemmegfelelően korrigált látással munkát végző 
személynél az elfáradás sokkal hamarabb következik be. Ugyan ez 
vonatkozik a 40. évüket betöltött személyekre is, akiknek a látása a 
normálishoz képest megváltozott (rövid-, messzelátás). Ezért szüksé-
ges az előzetes munkaalkalmassági szemvizsgálat a képernyős mun-
kahelyre történő felvétel előtt, és a foglalkoztatás ideje alatt, továbbá 
minden olyan esetben, amikor bármilyen jellegű szempanasz jelent-
kezik. Felmérések szerint a bi-, illetve multifokális szemüveg haszná-
lata nem ajánlott. A munkavállaló részére indokolt olyan szemüveget 
biztosítani, amellyel a képernyőt megfelelő élességgel láthatja 
(monofokális).  

3. Az izomrendszer megterhelése: Az elégtelen mozgástér, az egyol-
dalú izomterhelés, a nem megfelelő testhelyzet mozgásszervi pana-
szokat okoznak. Az egyoldalú terhelés, a helytelen testhelyzet későb-
bi megbetegedések kiinduló pontja lehet, mely nehezen gyógyítható 
elváltozásokat okozhat. Az adatbeviteli munkáknál az ujjak és a kö-
nyök megterhelése igen gyakori. Felmérések szerint ez óránként 10-
15 perces, de a kétóránkénti legalább 15 perces megváltoztatott test-
helyzetet igénylő pihenéssel elkerülhető. Az EüM rendelet 4. § elő-
írása szerint a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként le-
galább tízperces (össze nem vonható) szünetek szakítsák meg, 
továbbá a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a hat 
órát ne haladja meg. 
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4. Idegrendszeri megterhelés: A képernyős munkák során a szem 
irányváltása, a feldolgozást végző személlyel szemben támasz-
tott, az egyéni képességeit és a gép feldolgozó kapacitását meg-
haladó elvárások gyakori fejfájáshoz, a központi idegrendszer 
túlzott megterheléséhez vezetnek. 

5. Zajterhelés: A számítógépes munkahelyeken igen gyakori az 
olyan mértékű zajterhelés, amely meghaladja a fokozott figyel-
met kívánó munkákra előírt értékeket (40-50dBA). Ennek oka 
rendszerint a munkatérben, illetve környezetében tartózkodók in-
dokolatlan hangoskodása, a printerek okozta zajterhelés. 

Összefoglalva: A képernyős munkahelyeken fellépő igénybevételek és 
egészségi veszélyeztetések számtalan tényezőre vezethetők vissza. Ezek 
közül a legfontosabbak:  

• Munkaszervezési hiányosságok (egyoldalú, illetve korlátozott 
munkatevékenység, túl alacsony, illetve túl magas követel-
ményszint). 

• Kedvezőtlenül kialakított munkakörnyezet (alacsony páratar-
talom, fényvisszaverődés a képernyőn, információfeldolgo-
zást zavaró zörejek). 

• A szoftver dialógus-rendszerének hibái (jel- és képszerkesz-
tés, a dialógus nem megfelelő kialakítása, rendszerismereti 
hiányok). 

 

Az előzőekből látható, hogy a képernyőt, a számítógépet, a szoftvert, 
a munkahelyet illetve a munkakörnyezetet egységes rendszernek kell fel-
fogni, és bármely elemének nem megfelelő kialakítása az egész rendszer 
működését kedvezőtlenül befolyásolja. 

A rendelet szerint az új képernyős munkahelynek meg kell felelnie a 
meghatározott egészségügyi és biztonsági követelményeknek. A koráb-
ban létesített munkahelynek 2001. december 31. napjától kell megfelelni 
a mellékletben meghatározott követelményeknek. 

A számítógépes munkahelyekkel szemben támasztott  
követelmények 

Mint már erre történt utalás, az ergonómiai követelmények és a ki-
elégítő szoftver kiválasztása elengedhetetlen feltétele az egészséget nem 
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veszélyeztető és biztonságos munkavégzésnek. A munkahely kialakítá-
sának minimális követelményei az alábbiak: 

• Képernyő: A képernyőn megjelenő jelek sötét árnyalatú 
megjelenítése világos háttér előtt jól definiáltak legyenek (po-
zitív polaritás). Ezáltal a jelek élesebben jelennek meg a kép-
ernyőn. A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és 
fényvisszaverődéstől, amely a használónak kényelmetlensé-
get, látási nehézséget okozhat. 

• Billentyűzet: A billentyűzet legyen dönthető és monitortól 
különálló, annak érdekében, hogy a használó kényelmes 
munkatesttartást vehessen fel, karja és keze ne fáradjon el. A 
billentyűzet felszíne legyen fénytelen, a fényvisszaverődés el-
kerülése érdekében. 

• Munkaasztal: A munkaasztal legyen olyan nem fényvissza-
verő felületű és nagyságú, hogy biztosítsa a monitor, a billen-
tyűzet, az íratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elrende-
zését. Lehetőség szerint állítható magasság és kényelmes 
legyen, olvashatóságot biztosító helyzetben rögzíthető. A 
számítógép klaviatúrájának középmagassága 750 mm-re le-
gyen a talajtól. A lábak mozgásának biztosítására 700 mm-es 
mélység, 800 mm-es szélesség és 650 mm-es magasság szük-
séges. A kéz alátámasztása érdekében az asztal széle és a bil-
lentyűzet legkülsőbb pontja között 50-100 mm-t kell biztosí-
tani. A munkaasztalon az eszközök mellett elegendő hely 
álljon rendelkezésre a jegyzeteléshez.  

• Munkaszék: Alapvető követelmény az állítható magasságú 
munkaszék biztosítása. Legyen stabil, továbbá biztosítsa a 
használó könnyű, szabad mozgását és kényelmes testhelyze-
tét. Igény esetén lábtámaszt vagy saroktámaszt kell biztosíta-
ni. (A lábtámasz magassága 40-110 mm között, a dőlésszöge 
5°-15° között legyen állítható). 

• Térkövetelmények: A munkahelyet úgy kell megtervezni és 
méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere testhely-
zete és mozgásai változtatásához. 

• Megvilágítás: Az általános, illetve helyi világítás (munka-
lámpa) biztosítson kielégítő megvilágítást (kb. 500 lux) és 
megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttér között. Ne kelet-
kezzenek fényvisszaverődések, függönnyel vagy egyéb meg-
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oldással kell kiküszöbölni a nemkívánatos fényhatásokat. 
(MSZ 6240-2-3-4:1986). 

• Zajhatások: A munkahelyhez tartozó berendezések okozta 
zajt figyelembe kell venni a munkahely tervezésekor, különös 
tekintetek arra, hogy ne zavarja a figyelmet és a beszédmegér-
tést (a zajterhelési érték ne haladja meg az 50dBA-t). (MSZ 
18151-2:1983). 

• Klímatényezők: A munkahelyhez tartozó berendezések nem 
fejlesztenek olyan mennyiségű hőt, hogy az a munkavállaló-
nak díszkomfort-érzést okozzon. A helyiség hőmérséklete 21-
23°C között legyen, a célszerű relatív nedvességtartalom 40-
70%. (MSZ 21875-2:1991). 

• Sugárzás: Minden sugárzás a látható fénysugárzás kivételé-
vel, a használó egészsége és biztonsága szempontjából elha-
nyagolható szintre kell korlátozni. (Csak különösen érzékeny 
mérési módszerekkel mutatható ki). 

• Ember-gép kapcsolat: A szoftver tervezése, kiválasztása, a 
képernyős munkafeladatok megtervezése során a munkáltató 
az alábbi elveket vegye figyelembe: - a szoftver feleljen meg a 
feladatnak, - a szoftver minden betűt a magyar helyesírásnak 
megfelelő formában jelenítse meg a képernyőn, - a rendszerek 
a képernyő előtt dolgozóhoz alkalmazkodó formátumban és 
ütemben jelezzék ki az információkat. 

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény az állam felada-
tává teszi, hogy – a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti 
szerveivel egyeztetve – kialakítsa az egészség, a munkavégző képesség 
megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó or-
szágos programját. A munkavédelem országos programjának fő straté-
giája a munkavédelem problémáinak megoldása, többek között a kép-
ernyős munkahelyek biztonságos és egészséges munkavégzés feltéte-
leinek megteremtése. 


