
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Biológiai Expozíciós Mutatók (B.E.M.) meghatározása és a 
munkahelyi levegő vizsgálata 

 
- egészségkárosodás veszélyével járó munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók szűrő és ellenőrző 

vizsgálata - 

 
A munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

rendelet alapján a munkáltató - a veszélyes anyaggal tevékenységet végző 

munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében - köteles az 

expozíció mértékétől, az anyag(ok) veszélyességétől és a technológia stabilitásától 

függő gyakorisággal a veszélyes anyagok koncentrációját a munkahely légterében 

meghatározni és azt folyamatosan ellenőrizni. 

 

A rendelet alapján az alábbi vegyi anyagok biológiai monitorozása kötelező: 

VÉRBEN 

A munkavállalóval 
kapcsolatba kerülő vegyi 
anyag 

A mintavétel ideje A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 
3. számú melléklete alapján a 

vizsgálatok gyakorisága 
Anilin munkahét végén, 

műszak után 
félévenként 

Kadmium nem kritikus évenként 
Ólom (szervetlen) nem kritikus évenként 
Szén-monoxid műszak után évenként 
Szerves foszforsav-észter 
tartalmú peszticidek 

nem kritikus Gyártás, formulázás, kiszerelés 
esetén: félévenként 

  hígítás, keverés felhordás, 
raktározás, gépkezelés, 
permetezés (szezonban egyszer) 
esetén: évenként 

 

VIZELETBEN 

A munkavállalóval 
kapcsolatba kerülő vegyi 

anyag 

A mintavétel ideje A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 3. 
számú melléklete alapján a 

vizsgálatok gyakorisága 
Anilin műszak után félévenként 
Arzén műszak után évenként 
Benzol műszak után félévenként 
Dimetil-formamid műszak után félévenként 
Etil-benzol munkahét végén, 

műszak után 
évenként 

Fenol műszak után félévenként 
Fluorid-vegyületek műszak után ÉS a 

következő műszak előtt 
évenként 

Higany (szervetlen) nem kritikus félévenként 
Kadmium nem kritikus évenként 
Króm műszak után évenként 
Kobalt műszak után évenként 
n-Hexán műszak után évenként 
Nikkel munkahét végén, 

műszak után 
évenként 

Nitro-benzol műszak után évenként 
Szelén nem kritikus évenként 
Sztirol munkahét végén, 

műszak után 
évenként 

Toluol műszak után évenként 
Triklór-etilén munkahét végén, 

műszak után 
évenként 

Xilol műszak után évenként 

LABORATÓRIUMUNK VÁLLALJA: 

• Biológiai expozíciós mutatók meghatározása vizelet- és vérmintákból 
gyors határidővel, kedvező áron 

• Vér- és vizelet minták vétele – kiszállással is, hogy a Önnek időt 
takarítsunk meg 

• Bővebb információért keressen minket:  
e-mail: qcanalitika@gmail.com 
tel.: Dr. Nagymáté Emese : 06-30-55-444-15  

 
 

  


