Nagyecsed Város Jegyzőjének
1/2002.(XII.12.) Szabályzata
a képernyő előtti munkavégzés
minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló
50/1999.(XI.03.)EüM. Rendeletben (továbbiakban: rendelet) foglaltak végrehajtása érdekében
a következő szabályok betartását rendelem el:
1. A szabályzat hatálya kiterjed a számítógéppel ellátott munkahelyeken dolgozó
köztisztviselőkre, ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselő) és a munkafeltételek
megteremtésében és a munkaszervezésben döntési jogosultsággal rendelkező
vezetőkre.
2. A számítógéppel ellátott munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a rendelet
mellékletében felsorolt követelményekre.
3. A számítógépes munkahelyeken – a köztisztviselő és a munkaszervezésért felelős
munkahelyi vezető közreműködésével – a munkavégzést úgy kell megszervezni,
hogy:
a) a számítógépen történő folyamatos munkavégzés esetén óránként legalább 10
perc (össze nem vonható) szünetet kell biztosítani. Ezen időszak alatt az
érintett köztisztviselő a más irányú (számítógéphez nem kötött)
munkafeladatait lássa el.
b) a számítógépen történő munkavégzés összes ideje a napi hat óra időtartamot ne
haladja meg.
4. A látásvizsgálat lehetőségét
a) a képernyős munkakörben történő foglalkoztatás megkezdése előtt,
b) ezt követően kétévenként,
c) amennyiben olyan látási panasza jelentkezik, amely a képernyős munkával
hozható összefüggésbe
biztosítani kell minden számítógépen dolgozó köztisztviselőnek. A látásvizsgálatot a
személyzeti ügyintéző szervezi.
5. A látásvizsgálatot, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos végzi, aki, ha
megállapítja az éleslátást biztosító szemüveg szükségességét, a köztisztviselőt
szemészeti szakvizsgálatra utalja be.

6. Ha a szemészeti szakvizsgálat szerint indokolt, a köztisztviselőt megfelelő éleslátást
biztosító szemüveggel kell ellátni. Éleslátást biztosító szemüveg alatt a rendelet 2. § d)
pontjában foglaltakat kell érteni.
7. Az éleslátást biztosító szemüveg költségeihez a munkáltató támogatást biztosít az
önkormányzat költségvetésében biztosított keretösszeg erejéig. Az egy
munkavállalóra jutó támogatási összeg azonos a keretösszeg és a támogatásra jogosult
köztisztviselők számának hányadosával.
8. A támogatás kifizetése közvetlenül az éleslátást biztosító szemüveget forgalmazó cég
számlájára történő utalással történik a szabályzat 5-6 pontjában foglalt eljárást
követően.

Jelen szabályzat 2003. január 1-én lép hatályba.
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