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R E N D E L K E Z É S E K 

 

A munkavállalók lakó- és szaniterlétesítményei számára 

mezőgazdasági üzemekben 

A munkavállalók védelme előírja, hogy milyen feltételeket kell teljesíteniük a munkahelyeknek, 
és azokon keresztül hogyan szavatolható a személyek egészsége.  

1. Tartózkodási, ügyeleti és lakóhelyiségek 

• A lakó vagy háló célú helyiségeknek közvetlenül a szabadra nyíló ablakkal kell, továbbá 
megfelelő világítással és fűtéssel kell rendelkezniük. 

• Haladéktalanul el kell hárítani mindennemű egészségre káros állapotot (különösen a 
penészedést). 

• A lakóhelyiségekben minden személy számára biztosítani kell egy lezárható dobozt, 
egy ágyat és hozzá tartozó ágyneműt. 

• A hálóhelyiségeknek emellett zárhatónak, nemtől függően elkülönítettnek kell 
lenniük, és külön bejárattal kell rendelkezniük. 

• Az emeletes ágyak nem engedélyezettek. 
• A lakóhelyiségekben alkalmas megoldásokat kell biztosítani a nedves ruházat 

szárítására. 
• Az ételek és italok készítésére és melegítésére, illetve hűtésére megfelelő 

berendezéseket kell biztosítani. 
• Az öltözőhelyiségek belső magasságának legalább 2 méternek, a tartózkodási és 

lakóhelyiségeknek pedig legalább 2,5 méternek kell lennie. 
• Tartózkodási helyiségeknél személyenként legalább 3,5 m³, lakóhelyiségeknél pedig 

legalább 10 m³ légteret kell biztosítani. 
• Minden helyiségben biztosítani kell a nem dohányzó személyek védelmét. 
• Rendelkezésre kell bocsátani elsősegélynyújtó eszközöket. 
• Öltözőket kell rendelkezésre bocsátani, ha zuhanyzókat kell kialakítani, illetve a 

munkahelyen egyszerre több mint olyan 12 személyt alkalmaznak, akiknek a 
tevékenységük során speciális munka- vagy védőruházatot kell viselniük.  

VEGYE FIGYELEMBE:  A lakás fűtéssel és világítással együttes díja összesen havi 39,24 € 
összegben levonható a készpénzes fizetésből. 
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2. Szaniter helyiségek1  

Mellékhelyiségek 

• Legfeljebb 15 személyenként egy zárható mellékhelyiség. 
• 5 női és 5 férfi alkalmazottól kezdődően nemek szerint megosztott mellékhelyiségek 

kialakítása. 
• A mellékhelyiségek belmagasságának legalább 2 méternek kell lennie. 
• A mellékhelyiségek közvetlen közelében mosdónak kell lennie. 
• A mellékhelyiséget vízöblítéssel vagy hasonló berendezéssel, valamint WC-papírral 

kell ellátni. 
• A mellékhelyiségeknek meg kell felelniük a szaniter létesítményekkel szemben 

támasztott követelményeknek, és a munkáltatónak – amennyiben azok nem kizárólag 
magáncélra szolgálnak – higiénikus állapotban kell tartania azokat. 

Mosdó-, fürdőhelyiségek és zuhanyzók 

• Legfeljebb 5 személy számára egy mosdó. 
• Legfeljebb 5 személy számára egy fürdő. 
• Női / férfi zuhanyzó, vagy a zuhanyzók felváltott használata. 
• Fürdőhelyiségeket kell biztosítani rendszeresen egyszerre több mint 12 személy 

jelenléte esetén. 
• Nemek szerint különválasztott fürdőhelyiségek kialakítása 5–5 női/férfi munkavállaló 

jelenléte esetén. 
• A fürdőhelyiségek belsőmagasságának legalább 2 méternek kell lennie. 
• A fürdőhelyiségeket és zuhanyzókat vezetékes, lehetőleg meleg vízzel kell ellátni. 
• A fürdőhelyiségeket és zuhanyzókat megfelelő tisztálkodási szerekkel kell ellátni. 
• Egyszer használható kéztörlők vagy kézszárítók rendelkezésre bocsátása. 
• A zuhany nélküli mosdók hőmérsékletének legalább 21 °C, a zuhanyzókénak pedig 

legalább 21 °C-nak kell lennie. 

 
Kontakt: 
OÖ Landarbeiterkammer 
Scharitzerstraße 9 
4020 Linz 

Tel.: 0732 656 381-0 
 Fax: 0732 656 381-29 
e-mail:   office@lak-ooe.at 
https://www.lak-ooe.at/ 

Időpontegyeztetés (német vagy 
angol nyelven) szükséges! 

1 Az alábbi higiéniai előírások az üzem minden helyiségére érvényesek. 
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