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A tervezés és gyártás és üzemeltetés során betartandó        
előírások rendeletek, szabványok  

Rendeletek:
2006/42/EK irányelv EU gépdirektíva-    

16/2008 (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági-         
követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról   

14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk-          
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről      

3/2002 (II. 8.) SZCSM EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi-    -      
követelményeinek minimális szintjéről  

Vonatkozó szabványok: 
MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános-           

elvei. Kockázatértékelés és kockázat csökkentés    
MSZ EN ISO 14122 2:2001+A1:2010 Gépek biztonsága. Gépi-    -     

berendezések helyhezkötött feljárói. 2. rész Kezelőállások és       
kezelőhidak

MSZ EN ISO 14122 3:2001+A1:2010 . 3. rész: Lépcsők, létrák,-    -  -      
védőkorlátok



  

A gép műszaki dokumentációja   

A gyártó annak bizonyítására, hogy a gépre vonatkozó biztonsági        
 követelményeket helyesen alkalmazta, a következő     

dokumentációkat
 köteles összeállítani: 

• a gép általános leírását   
• a gép működésének megértéséhez szükséges rajzokat, leírásokat      
• teljes részletességű terveket, számításokat, vizsgálati eredményeket,      

tanúsítványokat, melyekből megállapítható, hogy a gép megfelel az        
alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek    

• a kockázatelemzés dokumentációját, mely tartalmazza :     
a gépre vonatkozó alapvető egészségvédelmi és biztonsági-        

követelmények listáját 
az azonosított veszélyeket és a kiküszöbölésükre tett-        

intézkedéseket
• a gép tervezése során figyelembe vett szabványok és műszaki         

előírások felsorolását 



  

A gép műszaki dokumentációja    (folytatás)

• a gyártó által elvégzett vagy elvégeztetett vizsgálat jegyzőkönyvét,        
vagy ezekről szóló műszaki jelentést    

• a gép használati utasításának egy másolatát     
• az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát -     
• sorozatgyártás esetén azon gyártói intézkedések, amelyek      

szükségesek annak biztosítására, hogy a gép továbbra is        
megfeleljen a rendelet előírásainak   

• továbbá, ha indokolt a beépített részben kész gép beépítési         
utasítását, és egyéb beépített egységek EK megfelelőségi     -  
nyilatkozatának egy másolatát  



  

Gépbiztonság kockázatértékelés - 

A kockázatértékeléssel kapcsolatos fogalmak:   

Veszély: a károsodás lehetséges forrása   

Lehet: lényeges veszély, amit a géppel kapcsolatban-       
azonosítottak

jelentős veszély, olyan lényeges veszély ami a-        
tervezés során sajátos intézkedéseket igényel   

Veszélyhelyzet: a személy legalább egy veszélynek ki van téve       

Veszélyes tér:  az a tér, ahol a személy veszélynek lehet kitéve        

Kockázat: a károsodás előfordulási valószínűségének és ezen      
károsodás súlyosságának kombinációja  

Kockázatbecslés: a károsodás mértékének és bekövetkezési     
valószínűségének meghatározása. 

Fennmaradó kockázat:  a megtett védőintézkedések után    
visszamaradó kockázat 



  

A kockázatértékeléssel kapcsolatos fogalmak    (folytatás)

Kockázatelemzés: a gép határainak leírása, a veszélyek azonosítása és a          

kockázatbecslésnek együttese  

Kockázatértékelés: döntés a kockázatelemzés alapján arról, hogy a        
kockázatcsökkentés célját elérték e  -

Megfelelő kockázatcsökkentés: a műszaki követelményeknek és a       
technika jelenlegi állásának megfelelő szintre csökkentett kockázat      

Védőintézkedés: a kockázatcsökkentés elérésére tervezett, a tervező és a         
felhasználó által foganatosított intézkedés   

Beépített biztonságot adó tervezői intézkedés:    a veszélyek   
kiküszöbölésére szolgáló tervezői intézkedés, a gép működési jellemzőinek,        
vagy szerkezetének megváltoztatásával, védőberendezés alkalmazása nélkül     

Műszaki védelem: biztonsági berendezéseket alkalmazó védőintézkedés    

Használati információ: szövegeket, jeleket, jelképeket használó     
védőintézkedés



  

A gép tervezésekor figyelembe veendő veszélyek     

1. Mechanikai veszélyek 

- zúzódás, nyíródás, vágás vagy levágás    

beakadás, behúzás vagy befogás-    

ütés, ütközés-  

átszúrás, beszúrás-  

súrlódás vagy dörzsölés-    

nagynyomású folyadék kifröccsenése ( kilövellés veszély )-       

8. Villamos veszély 

személyek érintkezése aktív részekkel, ez lehet közvetlen vagy-         
közvetett

aktív nagyfeszültségű részek veszélyes megközelítése-     

nem megfelelő szigetelés okozta veszély-     

elektrosztatikus jelenségek-  

hősugárzás vagy hőhatás miatti rövidzárlat okozta veszély-       



  

A gép tervezésekor figyelembe veendő veszélyek     
( folytatás )  

1. Hőhatás veszélye 

égést vagy forrázást okozó extrém hőmérsékletű tárgyakkal való-         
érintkezés

meleg vagy hideg munkakörnyezet miatti egészségkárosodás-      

4. Zaj okozta veszély  

maradandó halláskárosodás veszélye-   

fülcsengés, fülzúgás, fáradékonyság, stressz fellépésének veszélye-      

egyensúlyvesztés, tudatvesztés-  

munkahelyi akusztikai jelek érzékelésének gyengülése-     

9. Rezgés okozta veszély  

egésztestre ható rezgés-   

kézre és karra ható rezgés-     

12. Sugárzás okozta veszély  

elektromágneses sugárzás, lézer és röntgen sugárzás, stb.-       



  

A gép tervezésekor figyelembe veendő veszélyek     
( folytatás )  

1. Nyersanyagok és egyéb anyagok okozta veszély     
a gépen feldolgozott, használt, előállított vagy kibocsátott anyagok-         

okozhatnak lenyelésből, bőrrel való érintkezésből, belélegzésből eredő       
veszélyeket

okozhatnak tűz és robbanásveszélyt, valamint biológiai vagy-  -      
mikrobiológiai veszélyeket 

4. A gép kialakításakor mellőzött ergonómiai elvek okozta       
veszély

fiziológiai hatások miatt fellépő veszélyek-     

pszichofiziológiai hatások miatt fellépő veszélyek-     

emberi hibák, tévcselekvések miatt fellépő veszélyek-      

8. Csúszás , botlás és leesésveszély-  -  
a padozat egyenetlen kialakítása miatt-     

nem megfelelően határolt szintkülönbség miatt-     

11. Veszélykombinációk
egyes csekélynek ítélt veszélyek kombinációban jelentős veszéllyé-        

válhatnak



  

Kockázatfelmérési és kockázatcsökkentési stratégia   

Általános szempontok és kikötések   :

azt kell feltételezni, hogy egy a gépen meglévő veszély-          
védőintézkedés hiányában előbb vagy utóbb kárt fog okozni       

a védőintézkedések kiválasztásánál a tervezés időszakába beépíthető-        
intézkedéseket kell előnyben részesíteni   

a kockázatcsökkentéshez a tervezőnek a következő lépéseket kell-         
végrehajtania:

= a gép határainak rögzítése    
= a veszélyek és a kapcsolódó veszélyhelyzetek azonosítása       
= kockázatbecslés elvégzése mindenegyes azonosított veszélyre      

és veszélyhelyzetre
= kockázatértékelés és döntéshozatal a kockázatcsökkentés      
szükségességéről
= a veszély kiküszöbölése vagy a kockázat csökkentése a         

veszélyhez kapcsolódó védőintézkedésekkel 



  

Általános szempontok és kikötések    ( folytatás )  

a cél elérésére a legnagyobb kockázatcsökkentést kell végrehajtani,-         
előnyben részesítve a következő sorrendet:    

= a gép biztonsága életciklusának minden szakaszában      

= a gép képessége funkcióinak teljesítésére     

= a gép használhatósága   

= a gép gyártási, üzemeltetési és le /szétszerelési költségei.      -  

a tartósan biztonságos üzemeltetés mellett fontos, hogy a védő-         -
intézkedések tegyék lehetővé a gép egyszerű használatát és ne         
akadályozzák a rendeltetésszerű használatot   

a tervezőnek értékelnie kell a tervezési szakaszban alkalmazott-         
védőintézkedések hatásosságát. 



  

A kockázatcsökkentési folyamat háromlépéses módszere    



  

A kockázatcsökkentési folyamat a tervező szempontjából     



  

A kockázatfelmérés lépései  

1. Kockázatfelmérési információ:  
A gépre vonatkozó leírások, szabályzatok, használati tapasztalatok, lényeges        
ergonómiai elvek. 

2. A gép határainak rögzítése    
- A felhasználás határai  

a gép rendeltetésszerű használatának ismertetése beleértve a különböző-         
üzemmódokat, beavatkozási eljárásokat  

a gép ésszerűen előrelátható rendellenes használatának lehetősége-       
a felhasználó és a géppel kapcsolatba kerülő képzési szintje, gyakorlata-          

- Elhelyezés határai 
térbeli határok rögzítése pl.: mozgástartomány, a géptelepítési és-         

karbantartási helyszükséglete 
kezelőszemély gép kölcsönhatás- -  
gép energiaellátás kölcsönhatás- -  

- Időbeli határok 

a gép vagy bizonyos elemeinek előrelátható élettartama-       

ajánlott szervizelési időközök-   

- Egyéb határok 
környezeti hatások pl.: környezeti hőmérséklet, kül vagy beltéri használat,-      -    

por vagy nedvesség elleni védettség, feldolgozandó anyag tulajdonsága       



  

A kockázatfelmérés lépései   (folytatás)

3. Veszély azonosítás  

A veszélyeket, veszélyhelyzeteket és/vagy veszélyes eseményeket a gép        
teljes életszakaszában azonosítani kell:   

szállítás, összeszerelés, telepítés-   

üzembe helyezés-  
használat- 
szétszerelés, leselejtezés.-  

A veszélyek azonosításánál figyelembe kell venni a következő tényezőket:        
szükséges emberi beavatkozások a gép teljes életciklusa során-        

lehetséges gépállapotok-  
a kezelő akaratlan viselkedése, vagy a gép ésszerűen előrelátható-          

rendellenes használata 

Azonosítani kell a nem közvetlenül a feladatokhoz kapcsolódó veszélyeket         
is ( pl.: villámlás, hóterhelés, zaj, törés, hidraulika tömlő szakadás).            



  

4. A kockázatbecslés  

- Az eljárás módszere  

A géppel kapcsolatban fellépő, azonosított veszélyek által okozható        
kockázatot két tényező alapján lehet becsülni     

Ezek:

a károsodás mértéke, súlyossága-    

a károsodás bekövetkezésének valószínűsége.-    

A kockázatbecslés e két faktora és azok jellemző összetevői         
táblázatos formában kerülnek meghatározásra, mely elemekre alkotott       
mérőszámok összesítésével és diagramba foglalásával jellemezhető      
az adott veszély kockázatának nagysága.    

Ezen eljárás alapján meghatározott adott veszélyhelyzetre vonatkozó       
kockázati szint támpontot ad a fellépő veszély elhárítási vagy         
csökkentési módjára. 



  

A kockázatbecslés (folytatás) 

- A károsodás mértékének becslése   
A mérték vagy súlyosság becslésénél a következő kritériumokat kell         
figyelembe venni 

a védendő jogi javak típusa, úgymint: személyek, dolgok,-         
környezet

a sérülés vagy egészségkárosodás mértéke, úgymint: könnyű-        
(szokásos módon visszafordítható), súlyos (szokásos módon      
visszafordíthatatlan), halálos 

a sérülésnek kitett személyek száma, úgymint: egy, kettő vagy-          
több.
Személyekre vonatkoztatva a károsodás mértékének mérőszáma      
meghatározható az alábbi táblázat segítségével:    

631

több21A sérülésnek kitett   
személyek száma 

631

HalálosSúlyosKönnyűA sérülés vagy   
egészségkárosodás 
mértéke



  

A kockázatbecslés  (folytatás)

- A károsodás bekövetkezési valószínűségének becslése    

A bekövetkezés valószínűségét a következő tényezők befolyásolják:      

A veszélynek való kitettség mértéke, ami a következőket foglalja-          
magában:

= a veszélyes térhez való hozzáférés szükségessége,      

= a hozzáférés természete,   

= a veszélyes térben eltöltött idő,     

= a személyek száma akik számára szükséges a hozzáférés,        

= a hozzáférés műszakonkénti gyakorisága.    

A károsodás elkerülésének vagy korlátozásának lehetőségei, a-        
következő tényezők alapján:  

= a veszélyes esemény bekövetkezési valószínűsége     

= a veszélynek kitett személyek képzettsége,     

= a károsodás bekövetkezésének gyorsasága,    

= a károsodás bekövetkezésében ill. elhárításában szerepet játszó        
emberi tényezők (pl.: veszélytudatosság, a kár elkerülését szolgáló        
tulajdonságok, gyakorlati tapasztalat).  



  

A kockázatbecslés  (folytatás)

A károsodás bekövetkezésének valószínűségét a következő táblázatokban        
felvett tényezőkhöz tartozó mérőszámok alapján lehet becsülni      

A veszélynek való kitettség mérőszámai:-     

631

folyamatostöbb alkalom egy alkalom A hozzáférés  
gyakorisága mű -
szakonként

631

több21A veszélynek kitett   
személyek száma 

631

>1h< 1h < 1’ A veszélyes térben   
eltöltött idő 

631

Normál üzem mellett   
folyamatosan

Karbantartás, javítás  
során

Eseti, csak  
szabályozott esetekben 

A veszélyes térhez   
való hozzáférés  
természete



  

A kockázatbecslés  (folytatás)

- A károsodás elkerülésének vagy korlátozásának becslése a következő        
mérőszámok alapján: 

631

nemlehetségesigenA károsodás  
bekövetkezése 
szubjektív módon  
elhárítható

631

azonnaligyorslassúA károsodás be  -
következésének 
gyorsasága

631

képzetlenkioktatottszakképzettAz érintett  
személyek 
képzettsége

631

elkerülhetetlenvalószínűlehetségesA bekövetkezés  
valószínűsége 
megbízhatósági és  
statisztikai adatok  
alapján



  



  

A feltárt kockázatok értékelése   

Ütés, 
ütközés

1.3

Beakadás, 
behúzás

1.2
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……….
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Kockázatcsökkentés beépített biztonságot adó tervezői     
intézkedésekkel

• Általános alapelvek 
• A geometriai tényezők és a fizikai szempontok mérlegelése       
• Általános műszaki ismeretek figyelembevétele a géptervezés során      
• Megfelelő technológia kiválasztása  
• Egy szerkezeti elem másikkal való mechanikus kényszerkapcsolata       

elvének alkalmazása 
• Stabilitási intézkedések 
• Karbantarthatósági intézkedések 
• Ergonómiai elvek betartása  
• Villamos veszélyek megelőzése  
• Pneumatikus és hidraulikus veszélyek megelőzése    
• Vezérlőrendszerek kialakítása okozta veszélye   



  

Kockázatcsökkentés beépített biztonságot adó tervezői     
intézkedésekkel (folytatás)

• A biztonsági funkciók meghibásodási valószínűségének minimalizálása     
• A berendezés megbízhatósága miatti veszélyexpozíció korlátozása     
• Rakodási, adagolási műveletek miatti veszélyexpozíció korlátozása     
• A veszélyes téren kívüli beállítási és karbantartási műveletek miatti         

veszélyexpozíció korlátozása 

Kockázatcsökkentés műszaki védelemmel és kiegészítő     
intézkedésekkel

• Védőburkolatok és védőberendezések kiválasztása   
• Védőburkolatok és védőberendezések tervezési követelményei    
• Biztonsági berendezések a kibocsátások csökkentésére    
• Kiegészítő védőintézkedések 



  

A kockázatértékelés eredménye  

Gyártói nyilatkozat 

A …………..típusú …………………………………………..megnevezésű   
gép kockázatértékelése alapján megállapítható, hogy a géppel       
kapcsolatban fellépő kockázatokat beépített biztonságot adó      
tervezéssel, valamint műszaki biztonsági megoldásokkal a minimális       
szintre csökkentettük. 

A megtett megelőző intézkedések mellett a következő fennmaradó        
kockázatok állnak fenn  

-

-

A fennmaradó kockázatokról a felhasználót a használati utasításban        
tájékoztatjuk.

…………………………………………

Gyártó aláírása 



  

A CHBL 800 billenő lépcső család biztonsági       
vizsgálata és a vizsgálat megállapításai    

A billenő lépcső tervezése vizsgálata során figyelembe   -    
veendő szabványok: 

- MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás        
általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés    

- MSZ EN ISO 14122 2:2010 Gépek biztonsága. Gépi   -     
berendezések helyhez kötött feljárói. 2. rész: Pódiumok       
kialakításának követelményei 

- MSZ EN ISO 14122 3:2010 . , . 3. rész: Lépcsők és   -  -  -     
védőkorlátok követelményei 



  

A billenő lépcsőre vonatkozó veszélyek     
meghatározása

1. Mechanikai veszély  
1.1. Gyorsulás, lassulás a gépen (kinetikai energia)      
1.2. Szögletes részek a gépen    
1.3. Mozgó géprész közelítése rögzített részhez     
1.4. Vágást végző géprészek   
1.5. Rugalmas elemek  
1.6. Leeső tárgyak  
1.7. Gravitáció (tárolt energia)   
1.8. Padlószint feletti magasság   
1.9. Nagy nyomás a gépen    
1.10. Gép mozgathatósága  
1.11. Mozgó géprészek  
1.12. Forgó géprészek  
1.13. Egyenetlen, csúszós felület, megbotlás    
1.14. Éles szélek  
1.15. Stabilitás 



  

A billenő lépcsőre vonatkozó veszélyek     
meghatározása (folytatás)

2. Villamos veszélyek  

3. Hőhatás okozta veszélyek   

4. Zaj okozta veszély   

5. Rezgés okozta veszély   

6. Sugárzás veszély  

7. Anyagok/közegek okozta veszélyek   



  

A billenő lépcsőre vonatkozó veszélyek     
meghatározása (folytatás)

8. Ergonómiai veszélyek  

8.1. Hozzáférés 

8.3. Kezelőelemek 

8.4. Megerőltetés 

8.7. Mentális túlterhelés/alulterhelés  

8.8. Testtartás 

8.9. Ismétlődő tevékenység  

8.10. Láthatóság 



  

A billenő lépcsőre vonatkozó veszélyek     
meghatározása (folytatás)

9. A környezetből eredő veszélyek    

9.1. Por és köd -  
9.2. Elektromágneses zavar  
9.3. Világítás 
9.4. Nedvesség 
9.5. Légszennyezés 
9.6. Hó 
9.7. Hőmérséklet 
9.8. Víz 
9.9. Szél 
9.10. Oxigénhiány 
9.11. Zaj 



  

A veszélyek elhárításához alkalmazott védelmi     
módok kockázat csökkentés-  

1. Mechanikai veszélyek  

1.1. Gyorsulás, lassulás a    
gépen (kinetikai energia)  

1.6. Leeső tárgyak  

1.8. Padlószint feletti magasság,    
leesés veszély 

1.13. Egyenetlen, csúszós   
felület, botlás, csúszás   
veszély

1.14. Éles szélek, kézsérülés    
veszély

1.15. Stabilitás, feldőlés veszély   

A lépcső felhajtott helyzetében    
fixen rögzített 

A padozat perforációja max 20     
mm

Megfelelő védőkorlát kialakítása   
és alkalmazása 

Csúszás gátló kivitelű felületek,    

a fok szélesség és    
magasság megfelelő-   

aránya
Sima felületek 

Megfelelően méretezett stabil   
rögzítés 



  

A veszélyek elhárításához alkalmazott védelmi     

módok kockázat csökkentés-   (folytatás)

8. Ergonómiai veszélyek  

8.3. Kezelőelemek elhelyezése,   
tévcselekvés veszély 

8.4. Megerőltetés, hátsérülés   
veszély a lépcső mozgatásánál   

9. A környezetből eredő    
veszélyek

9.3. Nem megfelelő világításból    
adódó botlás veszély  

9.6. Havazásból adódó   
csúszásveszély

9.9. Túlzott szélmozgásból eredő    
veszély

Optimális munkazónába való   
elhelyezés

A mozgatást segítő rugó, vagy     
hidro pneumatikus henger-   
alkalmazása

Környezeti világítás kiépítésének   
előírása

Rendszeres takarítás előírása  

Ilyen munkakörülmények között a    
munkavégzés tiltása 



  



  

Az üzemeltetés biztonsági és egészségügyi      
követelményei

Az üzemeltetésre vonatkozó rendelet:   

14/2004 (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk         
biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális     
szintjéről. (a rendeletet 2016 05. 05 étől a 10/2016 (IV. 5.)     -      
NGM rendelet váltja fel)   

A rendelet a következő főbb követelményeket határozza meg a         
munkáltatók és munkavállalók részére   

Ellenőrző felülvizsgálatot kell végezni a lépcső üzemeltetési-        
helyen való felállítását követően és az üzemeltetés megkezdését        
megelőzően
A munkáltató meghatározza az időszakos ellenőrző felülvizsgálat-        
gyakoriságát



  

Az üzemeltetés biztonsági és egészségügyi      
követelményei (folytatás)

A munkáltató munkavédelmi oktatás keretében tájékoztatja a-        
munkavállalót a lépcsővel kapcsolatos, a használat során fellépő        
veszélyekről

A munkavállaló köteles az átadott ismereteket elsajátítani és-         
munkája során alkalmazni.  

A munkáltató a lépcső használatához a következő egyéni-         
védőeszközöket biztosítja: 

fejvédő sisak-  

munkavédelmi kesztyű-  

munkavédelmi bakancs-  

A lépcső elhelyezésénél a munkáltató gondoskodik a megfelelő-         
villám védelemről, illetve az áramütés elleni védelemről      


