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Nem-ionizáló sugárzások spektruma

Frekvencia:
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Előfordulások

Érdemben mindenhol előfordul em. tér, a mértéke 
függvényében azonban viszonylag kevés helyen kell 
külön foglalkozni vele (Gy.ú. 3.2 táblázat – 14-17. o.)

A távolságtartás (lehetősége) sokszor a legjobb megoldás



Gyakorlati 

útmutató

Gyakorlati 

útmutató

a kkv-k 

számára
(22 oldal)

3.2. táblázat



* munkahelyi szerinti értékelés kell

** lakossági szerinti értékelés kell

*** személy helyi expozíciója szerint – orvosi vélemény



Gyakorlati 

útmutató

2. kötet: 

Esettanul-

mányok
(143 oldal)



ELF elektromos és mágneses terek 

jellemző előfordulásai

Sztatikus terek

• NMR berendezések

• alumínium kohászat

• villamos kocsi

50 Hz-es mágneses és elektromos terek 

• transzformátorok

• távvezetékek

• áramot felhasználó berendezések



Nagyfrekvenciás elektromágneses tér

Legfontosabb források:

• PVC hegesztők (27 MHz)

• Szárító- főző berendezések (27-80 MHz)

• Diatermiás készülékek (27, 434 és 2450 MHz)

• Rádió és TV adóállomások (80 – 800 MHz) 

• Rádiótelefon (bázisállomások) (900, 1800 és 2100 MHz)
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33/2016 (XI. 29.) EMMI rendelet 
Munkahelyre vonatkozó, 0 Hz-300 GHz-ig terjedő frekvencia-

tartományban az elektromágneses sugárzás megengedett 
egészségügyi felső határértékei

expozíciós határértékek – elnyelt telj. (alapkorlátok)

beavatkozási szintek – levegőben mérhető értékek 
(vonatkoztatási határértékek)

1.  2. és 3. melléklet      (4. melléklet)

3. §. Biztosítani kell a határérték alatti szinteket

4. §. Kockázatértékelést kell csinálni (3 éve belül – 11.§.)

5. §. Túllépés esetén intézkedni kell

6. §. Oktatást kell végezni.

7-8-§. Ki végezheti a kockázatértékelést (munkabaleset)

9. §. Bejelentési kötelezettség



2. mell.: Nem termikus hatások

(0 Hz – 10 MHz)  /1

Expozíciós határértékek

0 Hz-es sztatikus mágneses indukcióra (0-1 Hz) (1.1 táblázat):

Egész testre: 2 T

Végtagokra: 8 T

(eddig csak egész testre volt megengedett érték: 0,2 T)

1 Hz-től:

Egészségügyi határértékek belső indukált elektromos térerősségre 

(a szervezetben) (1 Hz – 10 MHz) (1.2. táblázat)

Érzékelési határértékek belső indukált elektromos térerősségre (a 

szervezetben) (1-400 Hz) (1.3. táblázat)



2. mell.: Nem termikus hatások

(0 Hz – 10 MHz)  /2

Beavatkozási szintek

Elektromos terekre (1 Hz- 10 MHz): alsó és felső határértékek 

(1.4. táblázat):

Alsó határérték: védelem nélküli esetekre

Felső határérték: plusz védelmek megléte esetén (5. §. (6) bek.)

alsó,  50 Hz-re  - 10 kV/m

felső, 50 Hz-re  - 20 kV/m

(eddig csak egyféle volt megengedve: 10 kV/m)



2. mell.: Nem termikus hatások

(0 Hz – 10 MHz)  /3

Beavatkozási szintek

Mágneses terekre (1 Hz- 10 MHz) alsó és felső határértékek 

(1.5. táblázat):

Alsó határérték: egész testre

Felső határérték: perifériás és autonóm idegi szövetekre

Végtagokra: végtagok szöveteire

alsó, 50 Hz-re – 1.000 µT

felső, 50 Hz-re – 6.000 µT

végtagokra, 50 Hz-re – 18.000 µT

(eddig csak egyféle volt megengedve: 500 µT)

Érintési áram megengedett értékei (1.6. táblázat)  

Sztatikus tereknél szívritmus-szabályozók esetére – 0,5 mT (1.7 tábl.)



3. mell.: Termikus hatások

(100 kHz – 300 GHz)  /1

Expozíciós határértékek

100 kHz – 6 GHz:

Egészségügyi határértékek egész testre (SAR értékek) (2.1. táblázat)

Érzékelési határértékek fejre (SA értékek) – 0,3-6 GHz

(2.2. táblázat)

6 – 300 GHz:

Egészségügyi határértékek teljesítménysűrűségben, egész testre, 

20 cm2-re átlagolva (2.3. táblázat)



3. mell.: Termikus hatások

(100 kHz – 300 GHz)  /2

Beavatkozási szintek (2.4. táblázat)

Frekvencia
Villamos tér-

erősség (V/m)

Mágneses in-

dukció (µT)

Telj.-sűrűség

(W/m2)

100-999 kHz 610 2x106 /f –

1-9,99 MHz 6,1x108/f

(610-61)

2x106 /f –

10-399 MHz 61 0,2 –

400-1999 MHz 3x10-3f1/2

(60-134)

1x10-5f1/2 –

2-5,9 GHz

6-300 GHz

140

140

0,45

0,45

–

50

f  Hz-ben   és 6 percre átlagolva



4. mell.: Tevékenységi körök,

jóváhagyandó kockázatértékelések 
1. Villamoshálózatok üzemeltetése, 100 kV fölött illetve 100 A nominális 

terhelés fölött

2. Dielektromos fűtés illetve dielektromos hegesztés

3. Indukciós fűtés illetve indukciós forrasztás

4. Rádiófrekvenciás plazmaeszközök használata

5. Ipari elektrolízis alkalmazása

6. Ívolvasztó kemencék üzemeltetése

7. Indukciós olvasztó kemencék üzemeltetése

8. Mikrohullámú szárítás

9. Fizikoterápiás diatermiás készülékek használata

10. MRI berendezések üzemeltetése

11. Polgári célú légiforgalmi és meteorológiai radarok üzemeltetése

12. Villamos vasúti és városi közlekedés

13. Rádió- és televízió műsorszórás

14. Mikrohullámú telekommunikációs berendezések karbantartása
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Gyakorlati 

útmutató

1. kötet: 

Gyakorlati 

útmutató
(190 oldal)



Kockázatértékelés menete /1

• Gyakorlati útmutató 2. szakasz 5. pont

• A R. 4. §-a iránymutatással szolgál, az 
elektromágneses terekből fakadó kockázat 
értékelésével kapcsolatban.

• A kockázatértékelés összetettsége az 
értékelendő feladatok jellegétől függ.

• Meg kell határozni: veszélyforrás –
kockázat – kockázatértékelés



Kockázatértékelés menete /2

• Első lépés: információk gyűjtése.

• Munkafeladat leírása, abban a dolgozó 

tevékenysége, a berendezés használata

• Normál üzemmenet

• Egyéb tevékenységek (takarítás, szervizelés 

stb.)



Kockázatértékelés menete /3

• Második lépés:

• Veszélyek azonosítása – hol alakulhatnak ki em. 
terek. Gyengék-e ezek? 

A lakossági normának megfelelnek? 

Részletes értékelést igényelnek-e? 

Burkolva van-e?

• Megelőző és óvintézkedések vannak-e?

• Veszélyeztetett személyek azonosítása

• Különösen veszélyeztetett munkavállalók



Kockázatértékelés menete /4

• Harmadik lépés

• Kockázatok értékelése és rangsorolása

• Veszélyes esemény súlyossága, 
valószínűsége

• Közvetlen hatás – ha határérték túllépés 
lehet

• Közvetett hatás – interferencia, kilövődés, 
tűz, érintési áram



Kockázatértékelés menete /5

• A gyártók által biztosított információk csak 
az adott berendezésre vonatkoznak – a 
dolgozó össz expozícióját kell szem előtt 
tartani.

• Amennyiben a gyártó ad értékelési 
adatbázist, vagy kontúrtérképet, az komoly 
segítség.

• A házi értékelés olcsóbbnak látszik, de 
sokszor kevésbé hatékony a sok buktató miatt 
(szakmai képzés, műszer használat stb.)



Intézkedések /1

• Kockázat csökkentésére, elkerülésére 
óvintézkedéseket és megelőző intézkedéseket 
lehet foganatosítani

• Leküzdés a forrásnál, kollektív megoldások 
elsősége, műszaki fejlesztés

• Árnyékolás, védőburkolat, reteszek, elektromos 
kisülések, érintési áram elleni védelem, terület 
elhatárolása, biztonsági jelzések

• Oktatás – dolgozók, látogatók

• Egyéni védőeszköz



Intézkedések /2

• Veszélyhelyzetre való felkészülés – tervek 

• Reagálás a káros eseményre – kivizsgálás, 

új kockázatértékelés



Expozíció értékelése /1

• Időben, térben, összetevőkben változhatnak

• Mindig a legrosszabb szituációt kell 

figyelembe veni.

Kezdeti értékelés

• Mely berendezésekkel kell foglalkozni

• Elegendők-e a gyártó által megadott adatok



Expozíció értékelése /2

A beavatkozási szintek alapján történő értékelés (amivel 
komolyabban kell foglalkozni)

• Beindul a kockázat értékelés menete: információ gyűjtés 
(munkavégzés, dolgozó tartózkodási helye, berendezés 
adatai, speciális figyelmet igénylők stb.)

• Felkészülés egy mérésre (frekvencia, sugárzás típusa, 
térbeli, időbeli eloszlása)

• Mért értékek összevetése a megengedett értékekkel

• Lezárható vagy megelőző/óvintézkedések kellenek

• D melléklet részletesen elemzi a különböző szempontokat 
(expozíció meghatározás, átlagolás, egyenetlen tér, több 
frekvencia együttese – 118-154. o.)



Közvetett hatások

• Csak bizonyos körülmények között jelentkeznek a közvetett 
hatások, de amikor előfordulhatnak, akkor egyértelműsíteni 
kell azokat.

• Orvosi berendezésekkel, eszközökkel való interferencia –
zavaró kölcsönhatás

2001 óta EU szabályozás, csak olyan berendezést szabad 
forgalmazni, ami egy adott zavartatási szintet elvisel (E 1.1)

• Sztatikus mágneses térnél ferromágneses eszközök tárgyak 
kilövődése/becsapódása

• Elektromos robbanószerkezetek (detonátorok) kioldása       
(E 1.3)

• Gyúlékony légterek belobbanása – tűz keletkezése (E 1.4.)

• Érintési áram – áramütés vagy égési sérülés

vezetőképes tárgy – ember vagy tárgy egyike földelt



Különösen veszélyeztetett 

munkavállalók
• Aktív beültethető orvostechnikai eszközt viselők

(szívritmus-szabályozók, defibrillátorok, cochleáris 
implantátumok, agytörzsi implantátumok, belsőfül-
implantátumok, neurostimulátorok, gyógyszeradagoló 
pumpák és retinaimplantátumok) – ha a lakossági 
határérték teljesül, akkor nem lehet probléma

• Passzív beültethető orvostechnikai eszközt viselők

(mesterséges izületek, tűk, lemezek, csavarok, sebészeti 
csipeszek, artériacsipeszek, sztentek, szívbillentyű-
protézisek, anuloplasztikai gyűrűk, fogamzásgátló 
implantátumok) – 0,5 mT sztatikus tér, lakossági határérték

• Testen viselt orvostechnikai eszközt viselők

hasonló, mint a beültethető orvostechnikai eszközöknél

• Várandós munkavállalók (kismamák)

Kevés bizonyíték a károsodásra – lakossági határérték



Egyéb

• Sérüléshez vagy károkhoz vezető véletlen túlzott 

expozíciót munkahelyi balesetként kell kezelni

• Nagyfrekvenciás túlzott expozíció után 

szemvizsgálat, melyet három hónappal később 

meg kell ismételni.

• Az ismételt hosszú távú expozíció esetleges 

egészségügyi kockázataival a rendelet nem 

foglalkozik.



63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

Lakosságra vonatkozó, 0 Hz-300 GHz-ig terjedő frekvencia-
tartományban az elektromágneses sugárzás megengedett 
egészségügyi felső határértékei

alapkorlátok és vonatkoztatási határértékek – 1. sz. mell.

Alapkorlát: azon korlátok, melyek közvetlenül a megállapított
egészségi hatásokon alapulnak.

Vonatkoztatási határérték: az alapkorlátból származtatott
határérték, a gyakorlatban végzett expozíció mérések céljaira.

A vonatkoztatási határérték betartását a sugáregészségügyi
feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
ellenőrzi.

Egyes esetekben a vonatkoztatási szint teljesülését méréssel
kell igazolni – hatóság: Kormányhivatal. (4.§. 1.)

(Előzmény: 1999/519/EC: lakosságra 0 Hz-300GHz – alapja: ICNIRP, 1999.)
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Optikai sugárzás – alkalmazások

• Ultraibolya (UV) sugárzás

– Szoláriumok (18 év felett)

– Bankjegyvizsgálók

bank, posta, pénztáros stb.

– Egészségügy

sterilezés, kezelés

– Ipar

hegesztés,

nyomda – levilágítás,

sterilizálás 

• Lézerek

– Egészségügy

sebészet, szemészet,

bőrgyógyászat (terápia,

akupunktúra)

– Ipar 

méréstechnika, anyagmeg-

munkálás, hírközlés, holog-

ráfia, (szórakoztató ipar)

– Kozmetika (kezelések)

– Gyerekjáték (pointer)



22/2010. (V. 7.) EüM. rendelet

Munkahelyi mesterséges optikai sugárzásnak való expozícióból
keletkező, a munkavállalók egészségét és biztonságát veszé-
lyeztető kockázatokkal szembeni védelemre vonatkozó mini-
mumkövetelményekről

Azon kockázati tényezőre vonatkozik, amelyet a szem és a bőr
mesterséges optikai sugárzásnak való expozíciójából eredő
káros hatások okoznak.

Expozíciós határértékek: 1. melléklet (nem természetes, nem
koherens optikai sugárzásokra)

2. melléklet (lézer sugárzásokra)

Hatályba lépés EU szinten: 2006. április 27.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L114/40) (europa.eu.int)



22/2010. (V. 7.) EüM. rendelet

Ez az irányelv nem foglalkozik a természetes (Napból eredő)
optikai sugárzással!

Annak ellenére, hogy a mezőgazdasági és építőipari dolgozók
igen nagy számban vannak kitéve természetes UV sugárzás-
nak.

Az optikai források sugárzása általában szélesebb sávban törté-
nik, ezért annak mérése, ellenőrzése (a sugárterhelés
számítása) sokkal összetettebb feladat, mint a
nagyfrekvenciás sugárzások esetében, ahol általában
diszkrét frekvencián történő sugárzással találkozunk



Köszönöm a figyelmüket!


