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Helyileg ható vibráció 2015-2020

B-5 kódon jelentett, elfogadott foglalkozási 
betegség:

B-5 kódon: 14
D-10 kódon: 3
Egyéb kódon: 4 



Jogszabályi környezet

• 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet 
A rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó   minimális 
egészségi és munkabiztonsági követelményekről

•66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet
A munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi 
és biztonsági követelményekről

•33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatáról és véleményezéséről

•MSZ ISO 5349-1:2001 szabvány 

•MSZ ISO 2631-1:2002 szabvány 



Fizikai kóroki tényezők

• Rezgés
• Zaj
• Ionizáló sugárzás
• Nem ionizáló sugárzás
• Klíma
• Magas, vagy alacsony légköri nyomás
• Elektromos áram



A vibráció fizikája

• A vibráció: periodikus mozgás, 
gyorsulással, amplitúdóval és frekvenciával 
jellemezhető
• Mérhető a gyorsulás csúcs-, illetve 
négyzetes (effektív) középértéke
• Meghatározhatók a frekvencia összetevők
• Rezgésmérés: gyorsulás mérése 
piezoelektromos elven



A vibráció fizikája

Határértékek kéz-kar rezgés: 

• napi 8 órás referencia-időszakra 
vonatkoztatva, négyzetes 
középértékben (rms-ben) mérve 5 m/s2, 

• Prevenciós határérték (hideg/nedves 
munkakörnyezet) 2,5 m/s2. 

• S időállandóval mért legnagyobb 
súlyozott gyorsulás az 50 m/s2-et nem 
lépheti túl



A vibráció fizikája

Határértékek egész test rezgés: 

• a napi megengedett expozíciós      
határérték 8 órás referencia-
időszakra vonatkoztatva 1,15 m/s2
• a prevenciós határérték 8 órás 
referencia-időszakra vonatkoztatva 
0,5 m/s2.
• A pillanatnyi rezgésgyorsulás 
csúcsértéke S időállandóval mérve a 
10 m/s2-et nem haladhatja meg



Vibráció expozícióval járó munkakörök
eszköz alapján

• Vibrációt keltő szerszámok használata: 
préslégszerszámok, ütve-fúrók, döngölők

• Vibrációval járó szerszámok használata 
(körmozgást végző szerszám, vagy 
munkadarab): csiszolók, köszörűk, 
fúrógépek, kiegyensúlyozatlan gépek 
(traktor)



Vibráció expozícióval járó munkakörök
Foglalkozás alapján

• bányász
• fakitermelő
• építőipari munkás
• kertész
• öntvénytisztító
• köszörűs
• csiszoló
• lakatos
• gépkezelő



A vibráció biológiai hatása

A vibráció biológiai hatása függ: 
• frekvenciától 
• a közölt energiától
• munkakörülményektől (hőmérséklet, pára, 
zaj)
• tevékenység végzésének módjától
• egyéni hajlamtól (nem, kor, életmód)



A vibráció biológiai hatása

A hatás lokalizációja alapján: 
• helyileg ható (kéz-kar) 
• egésztest



A vibráció biológiai hatása

Jellemző szervi elváltozások

• csont (asepticus necrosis) 
• ér (angiopathia, Raynaud)
• ideg (perifériás neuropathia, CTS)



A vibráció biológiai hatása

Kéz-kar vibráció esetén

• csont: osteochondritis dissecans 
(kéztőcsontokban, könyökben), c-gerinc 
processus spinosus fáradásos törése 
• ér: aa. digitales occlusioja, tenyérívek 
occlusioja, Raynaud-jelenség
• ideg: ideg vezetési sebesség csökkenés, 
alagút syndromák





























Egészségügyi hatás

• Angiológia: rossz gyógyhajlam, 
keringésjavítók

• Os lunatum malatia (Kienböck) - végállapot 
• Perifériás neuropathia – rossz gyógyhajlam
• Carpalis alagút sy.: könnyen gyógyítható 

•Összességében nehezen kezelhető 
betegségek, a kórlefolyás nem egyenletes







A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

• A prevenció alapja: műszaki megelőzés
• Az orvosi ellenőrzés (időszakos alk. v.)
szükséges, de nem elégséges (GYIK)
•Kockázatértékelés: minőségi, ha a rezgés
biztosan kisebb a prevenciós határértéknél
• Ha ez nem jelenthető ki, akkor mérést kell
végezni (akkreditált laboratórium!)
• Amennyiben a mért értékek határérték
felettiek, akkor megelőző intézkedéseket kell
hozni (ld. Rendelet):
-Műszaki
-Szervezési
-Egyéni védőeszköz (?)
-Oktatás



A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

Az expozíció helyes értelmezése: 

a jegyzőkönyv

• Rezgés mérés

• Rezgés vizsgálat





Ez a kép most nem jeleníthető meg.

Ez a kép most nem jeleníthető meg.Ez a kép most nem jeleníthető meg.







ahv



ahv (eq8h)





A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

Értékelés:

• ahv (eq8h) > 5 m/s2

• 2.5 m/s2 > ahv (eq8h) > 5 m/s2

• ahv (eq8h) < 2.5 m/s2



A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

Értékelés, előforduló hibák:

• A számított értéknél az expozíciós időnek 
nagy jelentősége van!

• Több eszköz esetén a szabványnak 
megfelelően kell számolni

• A laboratórium kiszámíthatja adott eszközre a 
maximális használati időt 

Az ahv értékre is figyelmmel kell lenni!



A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

• Azonos irányba ható kockázati tényezők 
mértékének csökkentése   
(vibráció+ergonómia)

• CTS kockázati tényezői:
 Csukló ismétlődő hajlítása-feszítése (extrém)
 Erős fogás, megragadás (>10/perc)
 1 kg-nál nehezebb tárgyak emelése
 ujjhajlítók feszítése
 kéztőre ható nyomás, ütés (véső)



A vibráció okozta megbetegedések 
kialakulásának megelőzése

Egésztest vibráció

• Megbetegedés: discopathiák
• Megelőzés: ld. fent.

GYIK: mi a helyzet a targoncával?



Rehabilitáció
GYIK:
• Elfogadott foglalkozási betegség 

esetén foglalkoztatható?
• Milyen expozícióban (idő)? 
• kizáró okok: súlyos csont-ízületi-, 

perifériás idegkárosodás, érszűkület, 
Raynaud betegség

• Koexpozíciókat számításba venni!



3. számú melléklet a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelethez

kéz/kar
2,5-5 m/s2 (férfi) kétévenként első ízben a munkába 

állást követő hatodik 
hónap után

1,0-2,5 m/s2 (sérülékeny csoport) kétévenként hideg/nedves 
munkakörnyezetben 
évente

egész testre ható 
0,5-1,15 m/s2 (férfi) kétévenként első ízben a munkába 

állást követő hatodik 
hónap után

0,5 m/s2 alatt (sérülékeny csoport) kétévenként hideg/nedves 
munkakörnyezetben 
évente
egyedi felmentés esetén 
évenként első ízben a 
munkába állást 
megelőzően



THM
• Felmérés
• Elemzés 
• Mérés
• Értékelés
• Intézkedés
• Kezdjük elölről!



Köszönöm a figyelmet


