
1/a. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez 

Az Mvt. 21. § (2) bekezdése alapján veszélyesnek min�sül� munkaeszközök jegyzéke 

1. A famegmunkálásra vagy a fához hasonló fizikai tulajdonsággal rendelkez� anyagok 
megmunkálására, húsfeldolgozásra vagy a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkez� 
anyagok feldolgozására szolgáló (egy- vagy többél�), következ� típusú körf�részek: 

1.1. m�ködés közben rögzített f�részéllel/f�részélekkel dolgozó f�részgép, amely rögzített 
gépággyal rendelkezik, és a munkadarabot kézi el�tolással vagy leszerelhet� gépi el�tolással 
mozgatja; 

1.2. m�ködés közben rögzített f�részlappal dolgozó f�részgép, kézzel m�ködtetett váltakozó 
mozgású f�részpaddal vagy kocsival; 

1.3. m�ködés közben rögzített f�részlappal dolgozó f�részgép, amely a munkadarabot beépített 
mechanikus el�tolással, kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel mozgatja; 

1.4. mozgó él� f�részgép, amely a munkadarabot mechanikus el�tolással, kézi behelyezéssel és/vagy 
kivétellel mozgatja. 

2. Faipari gyalugép kézi el� tolással. 
3. Faipari vastagsági gyalugép egyoldali megmunkálásra, amely beépített mechanikus el�tolással 

rendelkezik, a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy kivételével. 
4. A következ� típusú szalagf�részek kézi behelyezéssel és/vagy kivétellel, famegmunkálásra és a 

fához hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkez� anyagok megmunkálására, vagy húsfeldolgozásra 
és a húshoz hasonló fizikai tulajdonságokkal rendelkez� anyagok feldolgozására: 

4.1. m�ködés közben rögzített éllel/élekkel dolgozó f�részgép, rögzített vagy váltakozó mozgású 
f�részpaddal vagy gépággyal; 

4.2. váltakozó mozgású kocsira szerelt éllel rendelkez� f�részgép. 
5. Az 1–4. és a 7. pont szerinti gépek kombinált kivitelben famegmunkálásra és a fához hasonló 

fizikai tulajdonságokkal rendelkez� anyag megmunkálására. 
6. Faipari csapmarógép több szerszámtartóval, kézi el�tolással. 
7. Függ�leges marógép kézi el�tolással famegmunkálásra és a fához hasonló fizikai 

tulajdonságokkal rendelkez� anyagok megmunkálására. 
8. Faipari kézi láncf�részgép. 
9. Kézzel adagolt és ürített, fémek hidegátalakítására való sajtó, beleértve azt az élhajlítógépet is, 

amely mozgó elemeinek elmozdulása meghaladhatja a 6 mm-t, és a sebessége meghaladhatja a 30 
mm/s értéket. 

10. M�anyag-feldolgozó fröccsönt�gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével 
és/vagy kivételével. 

11. Gumiipari fröccsönt�gép vagy formázóprés a munkadarab kézi behelyezésével és/vagy 
kivételével. 

12. A következ� föld alatti munkára szolgáló gépek: 
12.1. mozdony és fékez�kocsi, 
12.2. hidraulikus energiával m�ködtetett alátámasztó biztosító berendezés. 
13. Kézi adagolású háztartási hulladékgy� jt� teherjárm�, amely présmechanizmussal van 

felszerelve. 
14. Járm�emel�k. 
15. Személyek vagy személyek és terhek emelésére szolgáló szerkezetek, amelyeknél fennáll a 

leesés veszélye több mint három méter magasságból. 
16. Hordozható patronos rögzít�- és egyéb összekapcsoló gép. 
További munkaeszközök: 
17. Daruk és futómacskák gépi meghajtással. 
18. Gépi hajtású emel�targoncák. 
19. Villamos emel�dobok. 
20. Rakodógépek, jöveszt�-rakodógépek. 
21. Mez�gazdasági és erdészeti traktorok. 
22. Járm�ürítés és -mozgatás különleges berendezései. 
23. Személyszállításra használt folyamatos szállítóberendezések. 



1/b. számú melléklet az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelethez 

Az Mvt. 21. §-ának (5) bekezdése alá tartozó egyes veszélyes munkaeszközök jegyzéke 

1. Helyszíni összeszerelés� gépi meghajtású daruk 
2. Járm�ürítés és -mozgatás helyszíni összeszerelés� különleges berendezései 
3. Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emel�berendezések 


