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A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
ANYAGI ÉS T E C H N I K A I  CSOPORTFŐNÖKÉNEK

6/ 1982. számú

INTÉZKEDÉSE
a 4/ 1974. számú belügyminiszter-helyettesi utasítással kiadott 

Élelmezési Szakutasítás módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1982. évi május hó 5-én.

A 4/1981. (III. 31.) EüM számú rendelet szabályozta a munkaköri 
alkalmasság orvosi vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatos 
feladatokat és ez szükségessé teszi a 4/1974. számú belügyminisz
ter-helyettesi utasítással kiadott Élelmezési Szakutasítás XII. feje
zetének módosítását.
A 4/1974. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján -  a BM egészségügyi csoportfőnök
kel egyetértésben -  kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az Élelmezési Szakutasítás XII. fejezetének 56.2. pontja a mel
lékletben foglaltak szerint módosul.

2. Az élelmezési szakterületen dolgozók előírt orvosi vizsgálato
kon való megjelenéséért az anyagi szakszolgálatok vezetői fe
lelősek.

3. Az Élelmezési Szakutasítás XII. fejezetének 56.2. pontjában 
nem érintett egészségügyi alkalmassági kérdésekben a 4/1981. 
(III. 31.) EüM számú rendeletben foglaltak az irányadók.

4. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Előírásait az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

A távollevő csoportfőnök helyett: 

DR. DONKÓ GELLÉRT s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnökhelyettes
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K észült: 800 példányban.
Felterjesztve: m iniszterhelyettes e lv társnak.
K ap ják : elosztó szerint.
Nyt. sz .: 4- 14- 19/82.
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56. 2. Az élelmezési szakterületen dolgozó személyekkel szembeni 
egészségügyi követelmények

56. 21. Az élelmezési szakterületen dolgozó személyeket:

-  m unkakörükben való alkalmazás előtt előzetes, továbbá
-  esetenkénti, valam int
-  járványügyi érdekből soron kívüli
orvosi vizsgálaton (a továbbiakban: alkalmassági vizsgálat) való 
részvételre kell kötelezni.

Alkalmassági vizsgálatra kötelezettek mindazok a személyek, 
akik közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszerrel érintkeznek, 
beleértve a takarítással, tisztogatással, szállítással foglalkoztatott 
szem élyeket is.

Az előzetes és az esetenkénti alkalmassági vizsgálat:

-  mellkas rtg. szűrővizsgálatra (évenként ismétlődő),
-  kórokozó-hordozás kiszűrésére és
-  bőrgyógyászati vizsgálatra 
terjed ki.

56. 22. Az előzetes, valam int az esetenkénti alkalmassági vizsgálat kere
tében azt kell megvizsgálni, hogy a dolgozó:

-  egészségi szempontból alkalmas-e a m unkakör ellátására,
-  nem szenved-e fertőző gümőkórban,
-  nem hordozza-e szervezetében és nem üríti-e szervezetéből a 

4/1981. (III. 31.) Eü M számú rendelet 3. számú m ellékletében 
megjelölt kórokozókat anélkül, hogy saját maga ilyen fertőző 
betegség bárm ely szakaszában (lappangás, betegség, lábadozás 
stb.) lenne,

-  nem szenved-e olyan fertőző bőrbetegségben, amely a fog
lalkozása gyakorlása következtében mások megbetegedését 
előidézheti, illetőleg nincs-e undort keltő bőrelváltozása.

Az alkalmassági vizsgálat során „alkalm as” m inősítést csak já r
ványügyi szempontból negatív
-  bőrgyógyászati,
-  laboratórium i, illetőleg
-  mell kas rtg. szűrővizsgálati 
eredm ény alapján adható.

A mellkas rtg. szűrővizsgálatként a lakosság-szűrést kell elfo
gadni.

Az élelmezési szakterületen foglalkoztatni k ívánt sorozott állo
m ányúak előzetes alkalmassági vizsgálatát a szakkiképzésük meg
kezdése előtt kell végrehajtani.

Az előzetes alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos egyéb eljárási 
szabályokat a Belügyminisztérium  Egészségügyi Szabályzata Ne
gyedik rész I. és II. fejezete tartalmazza.

56. 23. Am ennyiben az élelmezési szakterületre jelentkező dolgozó a BM 
szervhez felvételre került, a területileg illetékes BM orvos az al-

Melléklet
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kalmassági vizsgálat során keletkezett egészségügyi okmányok 
alapján köteles ellátni az erre a célra rendszeresített egészség- 
ügyi könyvvel (C. 3151- 2 rsz.).

Az élelmezési szakterületen foglalkoztatni kívánt, alkalm asnak 
m inősített sorozott állom ányúakat a szakkiképzésük megkezdése 
előtt kell ellátni egészségügyi könyvvel.

A BM orvos ezzel egyidejűleg köteles a dolgozót kioktatni a saját 
és hozzátartozói betegségi tüneteinek jelentési kötelezettségére, 
annak elmulasztásából származó járványügyi veszélyre és a sze
mélyi felelősségére. Ennek m egtörténtét az egészségügyi könyv
ben a dolgozó és a BM orvos aláírásukkal igazolják.

Az egészségügyi könyvekről és a benne szereplő minősítésekről a 
közvetlen m unkahelyi vezető köteles ny ilvántartást vezetni és az 
egészségügyi könyv alapján ellenőrizni, hogy a dolgozó az előírt 
vizsgálatokon részt vett-e.

Az egészségügyi könyvet a dolgozók -  a szállítómunkások kivé
telével -  a m unkahelyükön kötelesek tartani, hogy azt az ellen
őrző szervek kívánságára bárm ikor fel tudják m utatni. (A szállí
tóm unkásokra vonatkozó előírásokat az Élelmezési Szakutasítás 
56. 32. pontja tartalmazza.)

A dolgozó az egészségügyi könyv elvesztését haladéktalanul kö
teles jelenteni a közvetlen m unkahelyi vezetőnek, aki annak pót
lásáról gondoskodik. Az a dolgozó, aki az egészségügyi könyvét 
elvesztette, csak akkor foglalkoztatható, ha az alkalmassági vizs
gálatot végző orvos a pótlólag kiállított egészségügyi könyvbe be
jegyzi, hogy „m unkába állhat” .

Az élelmezési szakterületen dolgozók -  az 56. 22. és az 56. 24. 
pontban m eghatározott esetekben -  az orvoshoz forduláskor az 
egészségügyi könyvet kötelesek az orvosnak átadni.

Az áthelyezett dolgozónak az egészségügyi könyvet az új m un
kahelyre magával kell vinni, m ert csak annak felm utatása mel
le tt állhat m unkába.

A munkaviszony megszakítását követő 30 napon belüli újabb 
m unkába álláskor a vizsgálatokat csak abban az esetben kell meg
ismételni, ha azt az 56. 22., illetőleg az 56. 24. pontokban m egje
lölt megbetegedés vagy annak gyanúja indokolja.

56. 24. Az élelmezési szakterületen dolgozó személy

-  bizonytalan eredetű lázas megbetegedése,
-  foglalkozásának gyakorlása következtében mások m egbetege

dését előidézhető bőrmegbetegedése,

-  hasmenése és heveny gyomor-, bélpanaszai,

-  a vele közös háztartásban élő személy hasmenéses m egbete
gedése

esetén köteles azonnal az alkalmasság véleményezésére illetékes 
orvoshoz fordulni és m agát a szükséges orvosi vizsgálatnak alá
vetni.

Ha a dolgozónál a betegség tünetei a m unkahelyen jelentkeznek, 
azt köteles azonnal jelenteni közvetlen m unkahelyi vezetőjének. 
Ha a közvetlen m unkahelyi vezető tudom ást szerez a dolgozó
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nak, vagy a vele közös háztartásban élő személynek hasmenéses 
megbetegedéséről, a dolgozót köteles azonnal az alkalmasság vé
lem ényezésére illetékes orvoshoz küldeni.

A közegészségügyi-járványügyi felügyeletet ellátó orvosok -  já r 
ványügyi indokok (fertőző betegség előfordulása vagy annak gya
núja, pozitív laboratórium i eredm ény stb.) alapján -  elrendelhetik 
az élelmezési szakterületen dolgozók soron kívüli vizsgálatát.

A járványügyi érdekből végzett soron kívüli alkalmassági vizs
gálatot indokoló megbetegedés fennállásáig a dolgozót „ járvány
ügyi érdekből nem alkalm as"-nak kell minősíteni, és ezt a szö
veget az egészségügyi könyvbe be kell jegyezni. „Ideiglenesen al
kalm as” m inősítés nem alkalmazható.

A járványügyi érdekből alkalm atlannak m inősített dolgozó csak 
akkor állhat újból m unkába, ha az alkalmasság véleményezésére 
illetékes orvos -  az elvégzett vizsgálatok eredm énye alapján alá
írásával és bélyegzőjével ellátva -  bejegyezte az egészségügyi 
könyvbe az „alkalm as” minősítést.

A lkalm atlanná nyilvánítás esetén a felfedett betegséget az orvos 
csak a  megvizsgált személlyel közölheti, a m unkáltatóval nem.

56. 25. Az előzetes alkalmassági vizsgálatok végzése a Belügyminiszté
rium  Egészségügyi Szabályzatában m eghatározott BM orvosok 
feladatkörébe tartozik.

Az esetenkénti, valam int a soron kívüli alkalmassági vizsgálat:

-  a budapesti BM konyhaüzemeknél, gyerm ekintézm ények 
konyháinál a területileg illetékes BM körzeti orvosok,

-  a BM iskoláknál az alapellátásilag illetékes orvosok,

-  a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál, országos  
parancsnokságoknál és azok területi szerveinél a területileg 
illetékes BM orvosok,

-  a nem budapesti BM gyerm ekintézm ények konyháinál a dol
gozók betegállom ányba vételére illetékes orvosok,

-  a BM üdülőknél a lakóhely szerint illetékes körzeti orvosok 
végzik.

56. 26. Az élelmezési szakterületen dolgozó személy köteles betegség 
esetén az orvosnak bejelenteni, hogy közfogyasztásra kerülő élel
miszerekkel foglalkozik.

Azt a dolgozót, aki az 56. 24. pontban m eghatározott esetenkénti, 
valam int soron kívüli orvosi vizsgálaton-  figyelmeztetés ellené
re -  nem vett részt, a m unkakörben való további munkavégzés
től a vizsgálat befejezéséig el kell tiltani.

A m unkába állást követő egy hónapon belül m inden új dolgozót 
a „Hygiéne a közétkeztetésben’' című egészségügyi m inim um  tan 
folyam anyagából és az „Élelmezési Szakutasítás”-nak a m unka
körére vonatkozó előírásaiból le kell vizsgáztatni.

A kötelező orvosi vizsgálatokkal kapcsolatban felm erülő utazási 
költségeket a költségvetés terhére kell elszámolni.

56. 27. A Hőr. kerület parancsnokságokon, kiképzőbázisokon konyhai k i
segítő m unkára vezényelt sorállom ányúak m unkába lépés előtt
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vizsgálaton kötelesek m egjelenni az egészségügyi szolgálatnál. 
A vizsgálaton való m egjelenésért a konyhaügyeletes a felelős. 
A vizsgálaton való m egjelenés nyilvántartására az élelmezési 
szolgálatnál külön „Gyengélkedők könyvé’’- t kell vezetni, amely
be a konyhaügyeletes írja  be a konyhai kisegítő m unkába lépők 
névsorát és az egészségügyi szolgálat részéről kerüljön bejegy
zésre a megvizsgáltak alkalmassága.

A Hőr. alegységeknél (őrs, FEP) az alegység parancsnok az 
„egészségőr” bevonásával biztosítsa, hogy a konyhai kisegítő 
m unkában csak kifogástalan egészségi állapotúak vegyenek részt.

56. 28. Az élelmezésben közreműködő személyek csak a „M unka- és Vé
dőruha Norm a” alapján rendelkezésükre bocsátott tiszta ruhában 
dolgozhatnak.

Az utcai ruházatot és egyéb személyi tárgyat az öltöző helyisé
gekben külön szekrénybe kell elhelyezni.

A konyhai öltözet csak a m unkahelyen viselhető.

A szakácsoknak naponta, a többi dolgozóknak két naponként kell 
ruházatot váltani. Az ételkiosztást csak tiszta öltözetben szabad 
végezni.

A női dolgozók m unkahelyükön fehér, vagy világos színű fejken
dőt, a férfiak pedig fehér sapkát kötelesek viselni.

A konyhai öltözet mosatásáról, tisztításáról az élelmezési szak- 
szolgálat (közétkeztetés) vezetője köteles gondoskodni.

56. 29. A szakácsoknak m unkájuk megkezdése előtt meg kell fürödni, az 
élelmezésben közreműködő többi személynek pedig kezet kell 
mosni.

Az élelmiszerekkel foglalkozó személyeknek kezet kell mosniok 
minden olyan alkalommal, amikor szennyezett anyagokkal fog
lalkoztak, illetve az újabb m unkafolyam atok megkezdése előtt 
[takarítás, anyagok rakodása (ládás-földesáru) WC használat, fé- 
sülködés, zsebkendő használat stb.].

A mosdótálban végzett kézmosás u tán  a dolgozóknak kezüket 
tiszta vízzel le kell öblíteni és a vizet m inden kézmosás u tán ki 
kell önteni.

A kéztörléshez használt törölközőt legalább naponta kell cserélni.
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