SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS
a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

Budapest, 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS
a nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről

Tájékoztató jelentés a 2008. évi munkavédelmi helyzetről

3

TARTALOMJEGYZÉK
BEVEZETÉS...............................................................................................................5
I. A MUNKAVÉDELEM HELYZETE ................................................................................6

1. A munkafeltételek alakulása az OMMF tapasztalatai alapján .................................. 6
1.1. A munkavédelem helyzetének ágazati sajátosságai az ellenőrzési tapasztalatok alapján........ 6
1.2. Egyéni védőeszköz ellátás helyzete .................................................................................................... 17
2. A munkabalesetek alakulása.................................................................................... 18
2.1. A munkabalesetek száma, a munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozásának tapasztalatai .. 18
2.1.1. Munkabalesetek alakulása területi bontásban............................................................................... 21
2.1.2. Halálos munkabalesetek megoszlása ............................................................................................ 22
2.2. A munkabalesetek munkáltatói kivizsgálásával kapcsolatos tapasztalatok ................................ 22
3. A 2008. évi foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek alakulása
...................................................................................................................................... 23
4. A Minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenysége: a munkavédelem ágazati
irányítása ...................................................................................................................... 29
5. Munkavédelmi kutatás, fejlesztés ........................................................................... 33
6. Az OMMF 2008. évi tevékenysége ........................................................................... 34
6.1. Jogi szabályozási tevékenység ............................................................................................................. 34
6.2. Az OMMF hatósági ellenőrző tevékenysége ...................................................................................... 35
6.2.1. Célvizsgálatok, akcióellenőrzések................................................................................................. 37
6.2.2. Az ellenőrzések fő tapasztalatai .................................................................................................... 39
6.2.3. A végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítésének ellenőrzése (utóellenőrzés) . 41
6.2.4. Bírságok .......................................................................................................................................... 42
6.2.5. A közérdekű bejelentések, panaszok ............................................................................................. 43
6.3. A Munkavédelmi Információs Szolgálat működése.......................................................................... 43
6.4. Nemzetközi kapcsolatok......................................................................................................................... 45
6.5. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Nemzeti Munkavédelmi Fókuszpontjának működése 45
7. A bányafelügyelet 2008. évi munkavédelmi tevékenysége .................................... 46
7.1. Jogi szabályozási tevékenység ............................................................................................................. 46
7.2. A hatósági ellenőrzések tapasztalatai ................................................................................................. 46
7.3. A Munkavédelmi Információs Szolgálat működése.......................................................................... 47

II. A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS................................................................ 47
1. számú függelék: Munkabalesetek alakulása területi bontásban ...................................................... 49
2. számú függelék: Munkabalesetek alakulása régiónként .................................................................... 50

4
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A Tájékoztató jelentésben leggyakrabban előforduló
FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK:
OMMF: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség
MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
ÁNTSZ: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Mvt.: A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
- munkabaleset:
az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának
mértékétől függetlenül (Mvt. 87. § 3. pont)
- bányászati munkabaleset:
az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során bármely munkáltatónál következett be (Mvt. 87. § 3. pont)
- súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől
számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését
vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart
okozott. (Mvt. 87. § 3. pont)
- egyéni védőeszköz:
minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a
munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az
egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse, továbbá az eszköz bármely kiegészítése vagy egyéb segédeszköz, amelynek a feladata az előzőekben meghatározottak
szerinti cél elérése [65/1999.(XII. 22.) EüM rendelet 2. § (1) a) pont]
- foglalkozási megbetegedés:
a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült,
valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai-, kémiai-, biológiai-, pszichoszociális- és ergonómiai
kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve amely a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye (Mvt. 87. § 1/D. pont)
- fokozott expozíció:
a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során a foglalkozás gyakorlása közben
vagy azzal összefüggésben meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés mindkét
fülön (Mvt. 87. § 1/E. pont)
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BEVEZETÉS

A nemzetgazdaság 2008. évi munkavédelmi helyzetéről készített „Tájékoztató jelentés”-ben a
munkavédelem állami irányításáért felelős szociális és munkaügyi miniszter, a feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján beszámol1 a Kormánynak az előző évi munkavédelmi
helyzet alakulásáról.
A munkavédelmi helyzet évenkénti áttekintése2 során készített tájékoztatás a munkavédelemről
szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) figyelembevételével elsősorban a munkavédelem állami
feladatainak végrehajtásáért felelős szervek tapasztalati beszámolóin alapul.
A munkavédelem törvényi fogalmát követve a tájékoztató együttesen kezeli a szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények megvalósításának
körülményeit, minőségi és mennyiségi jellemzőit.
A Tájékoztató jelentés első része tartalmazza az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal munkabiztonsági és munkaegészségügyi vonatkozású beszámolóit, valamint a minisztériumok ágazati irányító feladatairól készített beszámolót, míg a második fejezetben az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi
Bizottsága keretében végzett érdekegyeztető tevékenység összefoglalója található
A jogszabályokban előírt érdekegyeztetés keretei között a munkavállalói érdekképviseleti szervek
írásban is véleményt nyilvánítottak, illetve a jelentés tervezetét megtárgyalta és jóváhagyta az
Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottsága 2009. május 19-én megtartott teljes
ülése.

1

A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésének b) pontja.
2
Az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja.
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I. A MUNKAVÉDELEM HELYZETE
1. A munkafeltételek alakulása az OMMF tapasztalatai alapján
Az elkövetkező évek nagy kihívását jelentő - és ezzel a magyar munkavédelmi helyzetre is jelentős hatással bíró - pénzügyi és gazdasági világválság a magyar gazdaságban már 2008 második
felében kezdte éreztetni a hatását. A korábban elkezdett beruházások még ebben az évben befejeződtek. Különösen jelentős beruházások voltak a közlekedés, a gyógyszer- és vegyipar, illetve a gumiipar területén.
Az új beruházások indítása azonban már ebben az időszakban megtorpant. Az év végére tapasztalható volt az ipari termelés visszaesése. A tartós fogyasztási cikkeket előállító cégek rendelés
állománya látványosan visszaesett. A recesszióra a munkáltatók a termelés visszafogásával és
elbocsátásokkal reagáltak. 2009 januárjára az ipari termelés területén 23%, az építőipar területén 16% volt a visszaesés. A termelés jelentős visszafogása, a költségtakarékosság magában
hordozza a munkavédelmi tudatosság leértékelődésének veszélyét, ezért 2009-ben nagy erőpróbát jelent a munkavédelmi hatóság számára a munkavédelmi célok háttérbe szorulásának megakadályozása.
1.1. A munkavédelem helyzetének ágazati sajátosságai az ellenőrzési tapasztalatok
alapján
Építőipar – Építőanyag-ipar
A korábbi évekhez hasonlóan általános tapasztalat, hogy az ágazatban a gyakori ellenőrzések ellenére sem erősödött kellő mértékben a jogkövető magatartás. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartására való hajlandóság nem javult a kívánatos mértékben, ebben az iparágban következik be a legtöbb halálos kimenetelű
munkabaleset, ezért továbbra is az építőipar a legveszélyesebb az ágazat.
Az ágazatban fellelhető nagyszámú hiányosság mellett a baleseti helyzet tovább romlott. A balesetet előidéző elsődleges okok a szintkülönbség miatti be- és leesés elleni védelem hiánya, illetve a betemetődés veszélye.
Az elvárhatónál rosszabb munkavédelmi helyzethez vezető főbb okok a következők:
A fővállalkozó által helyszínre delegált (fő-)építésvezetők általában egymaguk képviselik a fővállalkozót, fő tevékenységük a munka szervezése és irányítása. A munkaterületen tevékenykedő
alvállalkozókról teljes körűen nem rendelkeznek információval, általában csak a fővállalkozó által
megkötött szerződésekben rögzített alvállalkozókat ismerik.
A biztonsági és egészségvédelmi koordinátor alkalmazása sok esetben nem éri el a célját. A nagyobb cégeknél koordinátori megbízatást ellátó személyek gyakran 8-10 másik építés-kivitelezési
munkaterületen is ellátnak ilyen feladatot, ezért nem tudnak kellő hatékonysággal működni.
A szabálytalanul munkát végzők között egyre nagyobb számban vannak jelen alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalók.
Az építés-kivitelezési munkák során már több helyen megtalálható a biztonsági és egészségvédelmi terv, amit általában a generálkivitelező munkavédelmi koordinátora készített el. A biztonsági és egészségvédelmi tervek túlnyomó többsége azonban formális, általánosságokat tartalmaz és nem követi az időszerű munkafolyamatokat. Gyakran előfordul, hogy a munkavédelmi
szakember által elkészített terv csak a jogszabályok szövegét ismételi meg.
A tervező cégek nagy része egyáltalán nem készített biztonsági és egészségvédelmi tervet, több
esetben arra hivatkozva, hogy a biztonsági és egészségvédelmi tervet az építtető nem rendelte
meg.
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A biztonságos bontás alapfeltétele a bontási terv, amely azonban gyakran hiányzik, ha megvan,
akkor a bontást végzők nem ismerik.
Kedvező tapasztalatként értékelhető, hogy a szabványos elemekből készített homlokzati állványrendszereknél az esetek többségében nem volt intézkedésre okot adó hiányosság. Ugyanakkor
sajnálatos, hogy a kisvállalkozók által elkészített homlokzati állványoknál, létraállványoknál a
szakmai végzettséggel nem rendelkező dolgozók általában szakszerűtlenül építették meg az állványrendszereket.
Az ágazatra jellemző, hogy hiányzik a teljes körű, a munkabiztonsági és munkaegészségügyi veszélyeket egyaránt feltáró kockázatértékelés. Jó esetben a baleseti kockázatok mérséklésével
kapcsolatos intézkedések megtörténnek, azonban a munkáltatói intézkedési körön teljes mértékben kívül esik a munkavállalók zaj-, rezgés-, por-, azbeszt-, stb. ártalom elleni védelme. Gyakori, hogy nem állnak rendelkezésre a szükséges védőeszközök, az alapvető higiénés feltételek
nem biztosítottak, az építkezés helyszínén hiányoznak az elsősegélynyújtáshoz szükséges helyiségek, felszerelések, és a képzett elsősegélynyújtó. Az ellenőrzéshez szükséges munkavédelmi
dokumentációk a helyszínen nem lelhetők fel.
A munkavállalók egészségvédelmének háttérbe szorulását jelzi az is, hogy az egészségvédelmi
tervből a munkaegészségügyet érintő részek hiányoznak, holott az előbbiekben felsorolt többirányú expozíció lehetősége fokozott odafigyelést indokolna. A munkavégzés – megfelelő védelem
hiányában – súlyosan veszélyezteti a munkavállalók egészségét. Az ellenőrzések során gyakori
hiányosságként jelentkezett a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégzésének hiánya is,
amely a munkavállalók veszélyeztetését tovább súlyosbítja.
Jellemző és ismétlődően visszatérő hiányosság, hogy:
a) a felhasznált veszélyes minősítésű vegyi anyagok és készítmények (pl. festékek, ragasztók,
oldószerek) kockázatait nem mérik fel, sok esetben az alvállalkozók munkavállalói csak a
konkrét munka elkezdésekor ismerik meg a felhasználásra kerülő veszélyes vegyi anyagokat. A felhasznált anyagok egészségkárosító veszélyeiről való tájékoztatásuk és a veszélyes
anyag használatára vonatkozó munkavédelmi oktatásuk rendre elmarad. A munkavállalók
ezért nincsenek tisztában azzal, hogy milyen egészségkárosodás lehetősége érheti őket a
megfelelő megelőzés és az elvárható munkahelyi magatartás hiányában. Előbbiek súlyosan
sértik a megelőzés helyes gyakorlatát. A munkavállalókat érő egészségkárosodás lehetősége rejtve marad, így a megfelelő, hatásos védelem (pl. egyéni védőeszközök megválasztása és biztosítása) sem történhet meg;
b) a munkáltatók gyakran elmulasztják írásban szabályozni az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét, ami nélkül a munkavállalók megfelelő védelmi képességű védőeszközökkel
történő ellátása sem lehetséges;
c) jellemző hiányosság volt, hogy nyáron a nagy meleg miatt a munkavállalók nem használják
az egyéni védőeszközöket, a munkaadó nem biztosított megfelelő hőmérsékletű ivóvizet, illetve nem alakítottak ki olyan pihenőhelyeket, ahol a munkavállalók pihenőidejüket hűvös
helyen tölthették volna el. Kifogásolták a munkavédelmi felügyelők, hogy a tisztálkodási
lehetőségek többnyire csak egy kerti csapra korlátozódtak, illetve nem adták ki – a meleg
időszakban járó - óránkénti 10 perc pihenőidőt a munkavállalóknak.
Az ellenőrzött munkáltatók között – ahol szabadtéri foglalkoztatás folyik – még mindig
vannak, akik nem tesznek eleget a hideg munkakörnyezetben történt munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a foglalkoztatottak számára nem biztosítanak a hideg
ellen védőöltözetet, meleg teát, pihenő, melegedő, illetve szociális helyiséget.
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A bontási munkaterület megfelelő kialakítására még kevesebb figyelmet fordítanak, mint
az új beruházások esetén. A bontások, átalakítások során az omlásveszély mellett a
szennyvízcsatornák környezetében biológiai kóroki tényezőkkel (pl. patogén baktériumok,
gombák) is számolni kell. A munkavállalók és környezet veszélyeztetése szempontjából
azonban még mindig aggasztó, hogy a munkáltatók a kockázatértékelésnél figyelmen kívül
hagyják az azbeszt okozta egészségkárosodás veszélyét, így a megfelelő megelőző intézkedéseket sem képesek megtenni.
Az építőanyag ipar tekintetében is érezhető a sokszínűség. Az európai szintű, magas technikai
fejlettségű technológia mellett még jellemző a 20-30 éves, többször felújított, de még „használható” gépek, berendezések üzemeltetése, amelyek munkabiztonsági állapota gyakran nem megfelelő.
Mezőgazdaság
Az egyéni vállalkozások jelentős részében csak családtagok dolgoznak, amire a munkavédelmi
felügyelők hatásköre nem terjed ki. A felügyelők ezért e tevékenységről csak a mezőgazdasági
területen munkát végzőkkel történő találkozás esetén szerezhetnek tapasztalatot. A legutóbbi
gazdaságszerkezeti összeírás (2007) alapján az egyéni gazdaságok 6 %-a foglalkoztat munkavállalót, az egyéni vállalkozások 94 %-a a résztvevő családtagokkal együtt kiesik az OMMF látóköréből.
A mezőgazdaság műszaki színvonala tekintetében összességében javulás tapasztalható, a pályázatok segítségével megvalósított beruházásoknak köszönhetően. A vállalkozások értékrendjében
ugyanakkor a munkavédelmi dokumentáció, a kockázatértékelés aktualizálása, a szabályzatok
elkészítése továbbra is másodlagos tényezőnek számít.
A növényvédő-szerek és a műtrágyák magas ára takarékos és hatékony felhasználást és minimális raktárkészlet tartást követel, ezért – valamint a kevés számú növény védőszer raktár miatt
– az e téren korábban tapasztalható hiányosságokkal egyre ritkábban lehet találkozni.
Még mindig általános probléma, hogy a növényvédelmi munkák során nem használják a megfelelő egyéni védőeszközöket, kisebb gazdaságoknál ezek nem is állnak rendelkezésre, így jelentős
például a kémiai expozíció okozta egészkárosodás kockázata, amely akár a munkavállaló mérgezését is okozhatja. A kockázatértékelések a gazdálkodó szervek nagy részénél nem teljes körű,
nem terjed ki minden veszélyforrásra, illetve kockázatra, ezek hiányában a megelőzés is hiányos
és szakszerűtlen lesz.
Az erdészetek jellemzően szerződéses viszonyban - egyéni vállalkozókkal - végeztetik el a különféle ápolási, telepítési, fakitermelési munkákat. Ezek alapján a munkavállalók alkalmazásáért, a
munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások megtartásáért a vállalkozók viselik a felelősséget. A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalókon kívül megtalálhatók
az önmaguk és családtagjaik biztonságát is kockáztató kényszervállalkozók, valamint az igényes
munkaeszközökkel és egyéni védőeszközökkel jól ellátott vállalkozások is.
A motorfűrészek éves időszakos biztonsági felülvizsgálata általában elmarad, amit a munkáltatók
azzal próbálnak indokolni, hogy a gépek élettartama a nagy igénybevétel miatt a másfél-két évet
is ritkán éri el.
A szakmai képzettség hiányosságait mutatja, hogy az egyéni vállalkozók ellenőrzött területein a
hajk-vágások szabálytalanok, a kivágott rönkök jelentős hányadában a törzsátmérő legfeljebb
negyede helyett feléig került bevágásra.
A fakitermelés az időjárás viszontagságainak is kitéve, kedvezőtlen munkakörülmények között,
veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközökkel, veszélyes technológiával történik. Az el-
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múlt években a korszerűsítések eredményeként jelentős előrelépés történt a gépesítés területén,
ami csökkentette, de nem váltotta ki a nehéz fizikai munka végzését, viszont a zaj és vibráció,
mint kóroki tényező, a korszerűsítés, gépesítés ellenére nagyobb arányban van jelen. A kisvállalkozók az ágazatra jellemző foglalkozási ártalmak (zajártalom, kéz-karrezgés okozta megbetegedések, Lyme-kór, illetve kullancs-encephalitis) kialakulásának veszélyével nincsenek tisztában,
így megfelelő megelőző intézkedéseket sem tudnak foganatosítani. A fakitermelésben dolgozók
jellemző foglalkozási betegségéhez vezető zaj- és rezgésexpozíció a megfelelő mérési eredmények hiányában igen gyakran nem ítélhető meg, így nem lehet kizárni anélkül, hogy a munkavállalókat nem foglalkoztatják-e a jogszabály által tiltott, határérték feletti expozícióban, ami például maradandó halláskárosodáshoz vagy vibráció okozta egészség-károsodáshoz vezethet. Jellemző, hogy a munkavállalók védőeszközzel történő ellátása sem megfelelő, így jelentős a fent
említett foglalkozási megbetegedések kialakulásának kockázata.
A munkáltatók többnyire nem biztosítják a munkavállalók foglalkoztatásakor a kullancsencephalitis megelőzésére szolgáló védőoltást.
Fafeldolgozó-ipar, bútoripar
A felületkezeléssel járó körülményekben nem tapasztalható jelentős változás. Nem nőtt a vizes
bázisú festékek, lakkok aránya, mivel az ezekkel készült felületek kopás és karcállósága roszszabb, mint a hagyományosan képzett felületeké, ugyanakkor az oldószer, gyanta alapú készítmények alkalmazása a munkavállalók egészségvédelme szempontjából nagyobb körültekintést
és szigorú megelőzési intézkedéseket igényelne.
Rendszeresen tapasztalt szabálytalanság, hogy az eredetileg élelmiszer tárolására szolgáló göngyölegben ismeretlen, címkézetlen vegyi anyagokat (kenőolaj, hígító, ragasztók) tárolnak, így a
felhasználni kívánt vegyi anyag veszélyei és a szükséges megelőző intézkedések ismerete hiányában a szabálytalan felhasználás a dolgozó egészségkárosodását, sőt mérgezését okozhatja.
A faiparban használt gépek műszaki-biztonsági színvonala összességében nem változott. Az
iparágban megtalálhatók az 1960-70-es években vagy még korábban gyártott, elavult alapgépek, amelyek sokszor balesetveszélyesek, továbbá – ugyan kevés munkáltatónál – a legkorszerűbb, CNC vezérlésű faipari gépek is.
A kisebb munkáltatóknál jelentős fejlesztésre nem volt lehetőség, mindezek ellenére a munkakörülmények és a gépek biztonsága kismértékben javult.
A faiparban keletkező porok biztonságos és hatékony elszívása csak a legújabb és legmodernebb
gépekkel felszerelt üzemekben valósul meg. A fafeldolgozó üzemet működtető munkáltatók még
mindig nem számolnak az egészséget károsító kóroki tényezőkkel, pl. a kockázatértékelésnél figyelmen kívül hagyják a keletkező rákkeltő keményfaporok (tölgyfa és bükkfa porok) expozíciójának lehetőségét, elmulasztják az egészségkárosodás kockázatának megítéléséhez szükséges
mérésekről történő gondoskodást, nem vesznek tudomást a gépek által okozott zajterhelésről,
mindezzel súlyosan veszélyeztetve a munkavállalók egészségét és életkilátását.
Élelmiszeripar
Az élelmiszeriparban jelentősen fejlődött a borászat, illetve a pezsgőgyártás. Az üdítőital gyártásban is komoly fejlesztések voltak az elmúlt évben.
A húsiparban kedvezőtlenebb a helyzet, az ágazatban sajnálatos módon leépülés látható.
A legtöbb gond a daráló gépek garatánál nem megfelelően kialakított, illetve néhány esetben
teljesen hiányzó benyúlás elleni védelemmel, a kések szabálytalan tárolásával, a hűtőkamrák
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belső nyitószerkezetének hiányával, illetve annak sötétben történő láthatóságával volt, de az ellenőrzések hatására a javulás érzékelhető.
Elterjedt egy helytelen munkáltatói gyakorlat az élelmiszer-feldolgozásban, amely az élelmiszerbiztonsági szempontból fontos HACCP-dokumentum előírásaiban megfogalmazottakat tekinti
munkavédelmi kockázatértékelésnek. A hűtőkamrák dolgozói munka közben erős lehűlésnek, a
kamrákból ki-be járás következtében hőmérséklet-ingadozásnak vannak kitéve, ezért a munkavállalók egészségét fokozottan veszélyezteti, ha számukra nem biztosítják a hideg elleni védőöltözetet, a szükséges munkaszervezési intézkedéseket (pl. pihenőidő) és a meleg teát.
Rendkívül aggasztó jelenség az is, hogy az ellenőrzési tapasztalatok szerint nem kerül sor a kockázatértékelés és kockázatkezelés eredményeinek, javaslatainak oktatás keretében történő ismertetésére, e nélkül a munkavállalótól nem várható el, hogy a megelőzés érdekében megfelelő
magatartást tanúsítson, és a veszélyeket felismerje, elhárítsa.
Közlekedés, szállítás, járműjavítás
A tömegközlekedésben és a postahivatalokban a munkavállalók leterheltsége, valamint az ügyfélkapcsolatok során ért külső hatások által okozott stressz kezelésének területén hiányosságok
vannak. Ha nem történik erre irányuló intézkedés, akkor várható a stressz okozta megbetegedések megjelenése. A tárgyi feltételek biztosítása mellett szükség lenne a stressz-oldó és konfliktuskezelő megoldások bevezetésére.
A nagy teherfuvarozó cégek megszűnése után annak idején sok „kényszervállalkozás” jött létre.
Ezek nem régen még megszűnt cégektől átvett, vagy külföldről behozott, úgymond leselejtezett
járművekkel végezték a szállítási tevékenységet.
A régi, elavult járművek mára már szinte teljesen kikerültek a közutakról és napjainkban nagyrészt korszerű, munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból is elfogadható járművekkel
történik a szállítás. Ezeknek a járműveknek a többsége lízingelt, ezért a karbantartás, javítás
szakszervizben biztosított. Kedvező tapasztalat, hogy a rendkívüli veszélyt jelentő „utcán való
járműjavítás” gyakorlatilag megszűnt.
A MÁV Zrt. súlyos gondokkal küzd, esetében az eladósodás és a privatizáció egyszerre jelentkezett.
A vasúti pálya, a berendezések, és a járműpark karbantartása jelentős elmaradást mutat, ami
fokozott kockázatot jelent. A munkavállalók száma drasztikusan csökkent és csökkeni fog.
A vasút egyéb területein is (pl. segédműhelyek) jellemző a korszerűtlen, elavult berendezések
használata, ami fokozott kockázatot jelent.
Azokon a vonalakon, ahol a pályák rekonstrukciója folyik (pl. Budapest-Szolnok) a munkavégzést
biztonságos gépekkel, a szabályok betartásával végezték.
Vasipar – gépipar
Az ágazatban kevés a változás, jórészt továbbra is elavult, elhasználódott munkaeszközökkel, jelentős mértékben amortizálódott épületekben folyik a munkavégzés. Az elavult gépek mellett a
legnagyobb gond továbbra is a nem megfelelő középvezetői hozzáállás. A vezetők nagyon sok
esetben eltűrik (hatékony ellenőrzéssel nem szűrik ki) a szabálytalan munkavégzést.
Általában elmondható, hogy a multinacionális cégek jelentős részénél a munkabiztonsági helyzet
az átlagosnál lényegesen jobb.
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A vasipari üzemekben dolgozók a halláskárosodás lehetőségének vannak kitéve, főleg ott, ahol a
gépek által okozott zaj ellen csak ismeretlen zajcsillapítású hallásvédő egyéni védőeszközzel védekeznek, amelyet ráadásul a dolgozók nem minden esetben viselnek.
Villamos energia-, gáz-, gőzellátás
Az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson átment iparág meghatározó gazdálkodó szervezetei
az áramszolgáltatók. Az iparághoz tartozó szolgáltatásokat, vezeték kiépítéseket, karbantartási
tevékenységeket szinte kizárólag alvállalkozók végzik.
Tapasztalatunk szerint az áramszolgáltatóknál jól szervezetten, megfelelő egyéni védőeszközökkel, a munkabiztonsági előírásokat betartva dolgoznak az anyacég saját munkavállalói.
Ugyanez nem mondható el azokról az alvállalkozókról, akik szinte kizárólag az áramszolgáltatóknak végeznek hálózatépítési, karbantartási és egyéb szerelési tevékenységet. Ezek az alvállalkozók általában kft-ként működnek és igyekeznek minden lehetséges módon csökkenteni a költségeiket, ami kedvezőtlen hatással van a létszámra, a munkaerő minőségére és az egyéni védőeszköz ellátásra.
Az ágazatban súlyos, halálos kimenetelű munkabaleset következett be az áramszolgáltató telephelyén idegen munkáltató tevékenysége során.
A távfűtési szolgáltatóknál a műszaki irányításon, a hibaelhárításon, és a fűtőművek kezelésén
kívül minden más tevékenységet alvállalkozókkal végeztetnek. Az áramszolgáltatókhoz hasonlóan az alvállalkozók ezen a területen sem végzik ugyanolyan biztonságosan és fegyelmezetten
munkájukat, mint a fűtőművek munkavállalói.
A megfelelő és biztonságos berendezésekkel ellátott fűtőerőművekben a veszélyes berendezések
felülvizsgálatait a szükséges időszakonként elvégzik. A távfűtés területén a legveszélyesebb tevékenység a vezetékeken keletkező hibák feltárása, mivel a munkagödrök kidúcolása elfogadható indok nélkül gyakran elmarad.
A Vízműveket üzemeltető munkáltatók a munkafeladatokat jól szervezetten, megfelelő egyéni
védőeszközök használatával, a munkabiztonsági előírások megtartásával végzik. A hálózatépítési
tevékenységet végező alvállalkozókra ez nem vonatkozik.
Vegyipar, gumi- és műanyagipar
A vegyiparban a munkáltatók között jelentkező műszaki színvonalkülönbség meghatározza a
munkavédelmi helyzetet. Az iparágban egyszerre vannak jelen az elavult és a korszerű műszaki
megoldások. Az elavult műszaki megoldások (pl. manuális beadagolás, sűrűn végzett kézi mintavétel) kockázata a bekövetkezett baleseti eseményekkel okozati összefüggésbe hozható.
A gyógyszeripar részben külföldi tulajdonban lévő gyógyszergyáraiban a rekonstrukciók során az
épület-felújításokkal és épületgépészeti átalakításokkal egy időben nagymértékű technológiai fejlesztések is történtek. A megvalósított magas műszaki színvonalú technológia eredményesen
mérsékelte a munkahelyek kockázatait. A munkafolyamatok humanizálása érdekében javult a
berendezések automatizálási- és folyamatszabályozási színvonala, mely munkahelyi expozíciót
csökkentő hatással bíró, zártrendszerű technológiát biztosít. A megvalósított műszaki megoldások kiváltották a nehéz fizikai munkát igénylő kézi anyagmozgatást, a környezetet terhelő gyártásközi kézi mintavételezést és adagolást.
A vegyi anyagok felhasználásával kapcsolatos jellemző hiányosság, hogy a munkáltató nem tisztázza a munkatevékenységgel járó expozíciós körülmények elfogadható vagy meg nem engedett
voltát: a szükséges munkahigiénés mérések ritkán történnek a zaj hatásával járó munkakörnyezetben és a munkahelyi levegőben megengedett határértékkel rendelkező veszélyes anyagok te-
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kintetében, azaz a munkahelyi zajmérést, illetve légszennyezettségi vizsgálatot elmulasztják.
Ezek hiányában nem lehet igazolni az egészséget nem veszélyeztető munkakörnyezet meglétét,
illetve azt sem lehetett kizárni, hogy a munkavállalókat a jogszabály által tiltott, határérték feletti
expozícióban foglalkoztatják, ami maradandó egészségkárosodáshoz vezethet.
Az Észak-magyarországi Régióból bejelentett benzol, toluol és xilol okozta fokozott expozíciós
esetek számában jelentkező növekedés az év végére megállt. Az érintett munkáltató belső vizsgáló bizottságot hozott létre, a kockázatértékelés és az expozíciós lehetőségek elemzése után
komplex műszaki, szervezési intézkedési tervet dolgozott ki.
A gumiiparban jelentősebb technológiai fejlesztést a járműabroncs gyártásban hajtottak végre. A
megvalósított fejlesztések műszaki megoldásai nagymértékben javították a munkavégzés feltételeit és a munka biztonságát. Az ellenőrzések arra hívják fel a figyelmet, hogy a privatizáció során a kisvállalkozások által a nagyvállalatoktól átvett és beüzemelt, technológiailag elavult, elöregedett berendezések az ágazat potenciális veszélyforrását jelentik.
Munkavédelmi hiányosságok voltak tapasztalhatók a gumiabroncs szerelései és javításai során, a
kis (1-2 főt foglalkoztató) műhelyekben.
A műanyagiparban jellemzőek a modern technikát működtető, valamint az egy-két főt foglalkoztató műhelyekben régi elavult berendezéseket üzemeltető vegyipari üzemek. Az újonnan létesült, viszonylag nagy létszámú üzemek gépei, berendezései biztonságosak, ezeken a helyeken
súlyos balesetek nem fordulnak elő. Annál veszélyesebbek viszont az egy-két fővel dolgozó és
sokszor házi készítésű fröccsöntő és egyéb műanyagipari feldolgozó gépeket működtető műhelyek. Ezeknél a gépeknél a munkatér - sérülést okozó veszélyek elleni - védelme, a legtöbb esetben nincs megoldva.
A műanyagipar jellemző munkaegészségügyi sajátossága, hogy mindig kombinált vegyi expozícióval kell számolni, a tevékenység egészségkárosodás veszélyével jár, és a felhasznált anyagok
vonatkozásában a heveny mérgezés mellett késői hatással is számolni lehet. A veszélyes anyagok, akár a rákkeltők felhasználása nem teszi egyértelművé a munkáltató számára a teendőket,
amennyiben nem veszi igénybe szakemberek segítségét. A munkáltatók gyakran elmulasztják a
munkahelyi légszennyezettségi vizsgálatokat. Leszögezhető, hogy a kombinált vegyi expozíció
mellett a munkáltatónak különös figyelmet kellene fordítania az egyéni védőeszközök gondos kiválasztására, konzultálva munkabiztonsági és munkaegészségügyi szakemberrel is és a dolgozót
megfelelően ki kellene oktatni a helyes használatra.
Papírgyártás
A papírgyárak termelő berendezéseinek döntő többsége elavult, csak a minimális műszaki javításukat végezték el. Az elmúlt időszakban nem hajtottak végre fejlesztéseket, munkabiztonsági állapotuk kifogásolható.
A több száz kilós papírtekercsek mozgatását végző emelő berendezések, daruk műszaki állapota
nem megfelelő, az időszakos felülvizsgálatok során feltárt hiányosságokat több esetben nem
számolták fel.
Nyomdaipar
A munkavédelmi helyzetet rontotta a nagy számban alkalmazott bérmunkaerő. Az eseti jelleggel
munkát végző személyek képzése, informálása, továbbá egyéni védőeszközzel való ellátása több
esetben hiányos volt.
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Textil-, konfekció-, cipőipar
Az elmúlt időszakban a textilipari gyártás drasztikusan lecsökkent, a textilgyárak sorra bezártak,
a foglalkoztatottak száma a textil/konfekció és cipőiparban is évről-évre csökken. Technológiai
fejlesztésekre lenne szüksége a még talpon lévő cégeknek, amelyek karbantartási, állagmegóvási feladataikat is nehezen tudják ellátni.
A munkavédelmi helyzetet károsan befolyásolja a személyzet fluktuációja, és a munkavédelmi
oktatások színvonalának csökkenése. Az oktatási tematikák az általános ismeretekre szűkültek,
így a konkrét veszélyek elleni védelemre nem hívták fel a figyelmet.
A munkahelyi kockázatértékelések nem segítik a terület vezetőit az esetleges feladatok megoldásában, mert az anyagok döntő részben hiányosságaik miatt szakmailag nem értékelhetők.
Szinte minden ellenőrzött munkáltatót kötelezni kellett a kockázatértékelés átdolgozására.
Kereskedelem, vendéglátás, logisztika
A multinacionális cégek a kockázatértékelésben meghatározott szükséges állományi létszámnál
kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak, ezért a dolgozói létszám túl van terhelve, ami fokozza a
baleseti veszélyt. Az áruházakban a munkakörnyezet jó műszaki színvonalú, a raktározás, az
anyagmozgatás gépesített. Az ellenőrzések ennek ellenére jelentős hiányosságokat tártak fel. Az
ünnepi akciókat megelőzően jellemző volt a zsúfolt anyagtárolás, a magasban elhelyezett, megbontott egységrakatok tárolásából adódóan a tárgyak leesésének veszélye, targoncáknál a rögzítő fékek hibái, a kulcsos indító készülékek kiiktatása, hangjelző berendezések üzemképtelensége.
Rendkívül nagy veszélyt rejt magában az ünnepek előtt az utcákra, közterekre kitelepülő ideiglenes elárusító helyeken alkalmazott szabálytalan villamos és gázüzemű berendezések használata.
Gyakoriak voltak a sérült és veszélyesen toldott kábelek, szabálytalanul méretezett, vagy hatástalanított (átkötött) túláramvédelmi berendezések, a nyomáscsökkentő nélkül üzemelő gázüzemű berendezések.
A kis létszámú kereskedelmi egységeknél leggyakoribb szabálytalanság a közlekedési utak eltorlaszolása, rakodó helyként való használata volt.
A vendéglátás területén jellemző veszélyforrás a konyhák hibás, botlásveszélyes járófelülete volt,
és az olyan sérült (fületlen) melegítő edények használata, amelyekben forró ételt tároltak, mozgattak.
A létesítmények, az alkalmazott technológiák magas műszaki színvonala ellenére jelentős hiányosságok voltak tapasztalhatók az üzemeltetésből adódódóan. Ilyen például a villamos kapcsolótér és a vészkijárat előtti területen a szabálytalan magas tárolás, valamint a raktárak közlekedési útjain történő szabálytalan tárolás, a kézi anyagmozgatás során a szükséges egyéni védőeszköz (védőlábbeli) hiánya.
Egészségügyi és szociális ellátás
Az intézmények többségében a munkavédelmi helyzet kis mértékben romlott. A nagyobb kórházakban a felújítások befejezését követően az érintett osztályokon javultak a munkakörülmények,
ez azonban nem jellemző az intézmények egészére.
A nem privatizált kórházi infrastruktúrát (belső szállítás, karbantartás stb.) rossz létesítési feltételek, idős eszközpark és minimális létszám jellemezte. A karbantartási tevékenység az egészségügyi és szociális intézményekben csak az eszközök hibajavítására korlátozódott.
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Az egészségügyi ellátó munkahelyeken a villamos berendezések megfelelő létesítése biztonsági
szempontból kiemelt kérdés. Több esetben nem végezték el - még a nagy intézmények sem - a
kiemelt gyógyászati munkahelyek időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatát.
A biztonságos munkavégzés személyi feltételei nem javultak, több munkaterületen okoz gondot
a hiányos ápolási, betegszállítási létszám (pl. műtétes, pszichiátriai osztályok, krónikus betegellátás, szociális otthonok).
Az ágazatban a kóroki tényezők teljes skálája megtalálható. A rendelkezésre álló kockázatértékelések hiányosak, nem veszik számításba a biológiai vagy kémiai kóroki tényezők jelenlétéből
származó kockázatokat. Az értékelések többsége szakszerűtlen, adminisztratív jellegű, nem tükrözik az egészségügyi, szociális tevékenységek valós veszélyeit. Az egyéni védőeszközök biztosítása nem megfelelő, nem épül a jelenlévő kockázatokra, hiányosságok tapasztalhatók a védőruházat juttatásában is. Ezen hiányosságok nem csak munkavédelmi szempontból jelentősek, mivel a biológiai tényezők szétterjedésének kockázatával akár járványos megbetegedések is kialakulhatnak.
A fekvőbeteg-ellátó intézményekben több esetben fordult elő Calici vírus okozta enterális (bélrendszert érintő) járvány. Előfordult, hogy az ápolónők enterális tüneteik megszűnése előtt viszszaálltak a munkába, megfertőzve a betegeket és más munkavállalókat is. A járványok során
mind az ápoló személyzet, mind az orvosok között voltak megbetegedések, foglalkozási megbetegedésként viszont csak elvétve történtek bejelentések.
A védőoltással megelőzhető fertőző betegségek esetében az egészségügyi személyzet HepatitisB elleni átoltottsága szinte teljes körű. Ez még az alapellátásra is jellemző. Az erőteljes kampány
ellenére az influenza elleni átoltottság továbbra is alacsony.
A betegek mozgatására, emelésére szolgáló ápolási eszközök nem mindig állnak rendelkezésre
megfelelő mennyiségben, így jelentős az ápolószemélyzet hátsérülésének és egyéb foglalkozási
eredetű mozgásszervi megbetegedésének kockázata.
Szélsőséges példaként megemlíthető, hogy a Közép-dunántúli Régióban a munkavállalók egészségét súlyosan veszélyeztető mulasztásokat tárt fel a munkavédelmi ellenőrzés: Az egyik kórház
patológiai osztályán egyedül a főorvos rendelkezett érvényes munkaköri orvosi alkalmassági véleménnyel. A mérgező formalint szabálytalanul, címkézetlen üdítőitalos flakonban tárolták, biztonsági adatlapjával nem rendelkeztek. A szövettani laborban napi szinten használják a xilolt,
azonban a munkahelyi levegőben a szükséges mérésekről nem gondoskodtak és a dolgozók biológiai monitoring vizsgálata az ÁNTSZ laborok megszűnésére hivatkozva elmaradt.
Oktatás
Az oktatási intézmények többségében – az alapítványi, egyházi intézmények kivételével – a
munkabiztonsági helyzet nem javult, sőt kis mértékben romlott.
Munkavédelmi szakembereket döntően csak a felsőoktatási intézmények foglalkoztatnak, abban
az esetben, ha van műhelyük vagy laboratóriumuk. Ezekben, az intézményekben, műhelyekben,
laboratóriumokban a gyakorlati oktatás feltételei általában biztonságosak éppúgy, mint a szakközépiskolákban.
Bányászat
A bányászat sajátossága, hogy a tevékenység végzése során előre nem látható veszélyek fordulhatnak elő. A veszélyhelyzet kellő időben történő felismerése és a veszély kialakulásának
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megelőzése nagy szakértelmet és kellő gyakorlatot igényel a munkát irányítóktól és a szakma
gyakorlóitól.
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tapasztalatai szerint a szilárdásvány-bányászati tevékenységek további szakmai specifikuma a kitermelési munkahelyek folyamatos vándorlása, a
munkahely kialakítását befolyásoló természeti körülmények változása. Az ágazatra jellemző,
hogy sokféle ásványi nyersanyagot különböző módon, a legkorszerűbb berendezésekkel bíró
vagy a legegyszerűbb (pl. egy rakodógépes) kitermelési technológia alkalmazásával végzik.
A föld alatti bányászatban a munkakörülményeket meghatározóan befolyásoló nehéz fizikai
munka aránya számottevően csökkent, azonban még mindig jelentős mértékben előfordul. A
munkahelyeken és az oda vezető bányatérségekben a kőzethullás és a járásra szolgáló útfelületek miatti kockázatok - a folyamatos karbantartás ellenére - továbbra is jelen vannak. Ezt igazolja az, hogy a bekövetkezett a balesetek 28%-a kőzethullás, illetőleg elcsúszás, nekiütődés miatt
történt.
A fő bányaveszélyek (omlás-, sújtólég-, szénpor-robbanás-, tűz- és vízveszély) okozta károk
megelőzésére, a munkafeltételek javítására, a munkavállalók biztonságos munkavégzésre történő felkészítésére a munkáltatók különös figyelmet fordítottak, a tevékenység végzésére munkavédelmi irányítási rendszert dolgoztak ki és alkalmazzák sikerrel.
Az év során egyik föld alatti bányaüzemben végrehajtott menekülési gyakorlat során a szénmonoxidszűrős önmentő-készülékek egy része hibásan működött, ezért a bányafelügyelet kivonásukról intézkedett és eljárt a gyártó felé teendő intézkedések ügyében.
Az előbbieket figyelembe véve a föld alatti bányákban a munkakörülmények munkabiztonsági
helyzete megfelelőnek minősíthető.
A külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenységet folytatók több mint 90%-a mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyeknél a kockázatok alakulása a föld alatti bányákénál kedvezőbb, azonban
a kis termelési volumen és árbevétel miatt a kiadással járó jogszabályi kötelezettségek betartása
több esetben jelentős terhet jelent.
A munkaeszközök műszaki színvonala – a munkáltató pénzügyi helyzetének megfelelően – nagyon változó. Az elmúlt évben a vállalkozások csak kis hányada engedhette meg magának a fejlesztést, a kisebb termelő kapacitással rendelkező bányavállalkozók egy részénél a munkaeszközök, elsősorban a rakodó és anyagmozgatógépek továbbra is elavultak, nem megfelelő műszaki
biztonsági állapotuk miatt több esetben intézkedni kellett.
Az anyagilag tehetősebb bányavállalkozásoknál a korábbi években történt műszaki, technológiai
fejlesztések, korszerűsítések a munkakörülmények javulását és ezzel általában a munkabiztonsági és munkaegészségügyi helyzet kedvező irányú változását is eredményezték.
Kedvezőtlenül befolyásolta a munkabiztonságot, hogy a bányászati munkafolyamatokat egyre
nagyobb számban alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalókkal végeztetik, akiknél gyakori
a fegyelmezetlenség, a szabályoktól eltérő munkavégzés.
A veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezése, időszakos biztonsági felülvizsgálata néhány munkáltatónál elmaradt. Egyes bányaüzemeknél a munkabiztonsági szaktevékenységet ellátó személy szakképzettségével kapcsolatos hiányosságok megszüntetése érdekében
kellett intézkedni. A kockázatértékeléseket több üzemnél alacsony színvonalon, hiányosan készí-
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tették el, amelyekben a veszélyeztetéseket teljes körűen nem tárták fel és a munkáltató sem intézkedett az előírásszerű állapot megteremtésére.
A szilárdásvány-bányászatban az utóbbi években – a nyugdíjba vonulók jelentős száma miatt – a
munkahelyi irányításra jogosító középfokú szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók hiányának pótlásában vállalkozói kezdeményezésre kedvező lépések történtek. Az év során a már
foglalkoztatott munkavállalók részvételével egy bányaipari technikus képzési kurzus befejeződött
és egy újabb is indult.
A kőolaj- és földgáz-bányászatot, illetve a földalatti gáztárolást végző, valamint a szénhidrogén
szállító- és a földgáz-elosztó vezetékek üzemeltetői, továbbá a PB ellátást biztosító szolgáltatók
munkabiztonsági helyzete jónak értékelhető. Mindegyik szakterületen tanúsított minőségbiztosítási rendszereket alkalmaznak. A kőolaj- és földgáz-bányászatban, valamint a föld alatti gáztárolásnál az előbbieken túl jól szervezett, magas műszaki színvonalú, korszerű technológiát és
munkavédelmi irányítási rendszert alkalmaznak.
Ugyanakkor a külfejtésekhez hasonlóan kedvezőtlenül befolyásolta a munkabiztonságot, hogy a
csővezeték építési és karbantartási munkafolyamatokat egyre nagyobb számban alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalókkal végeztetik, akiknél gyakori a szakmai ismeretek hiánya, a
fegyelmezetlenség, a szabályoktól eltérő munkavégzés (dúcolatlan munkaárkok, munkagödrök).
A polgári robbanóanyag-gyártás és -felhasználás terén a munkavédelmi helyzet a korábbi éveknek megfelelő, jó szintű volt.
A bányászati módszereket alkalmazó építések területén a munkahelyek munkabiztonsági követelményei általában megfeleltek az előírásoknak, azonban tevékenység végzése terén súlyos
munkavédelmi mulasztások is történtek, ezért intézkedni kellett az egyéni védőeszközzel történő
ellátására, a veszélyes technológia munkavédelmi üzembe-helyezésére, illetve rendkívüli felülvizsgálatára, továbbá veszélyes munkaeszköz időszakos biztonsági felülvizsgálatára.
Az Mvt. 86. §-ának 2008. január 1-jétől hatályos módosítása a bányatörvény hatálya alá tartozó
tevékenység esetén a munkaegészségügyi feladatok felügyeletét is a munkavédelmi hatósághoz
telepítette. Ezt követően 2008. évben az OMMF és a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közös ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján a következők kerültek megállapításra:
A foglalkozás-egészségügyi ellátást valamennyi munkavállaló számára biztosították, csak néhány
esetben fordult elő, hogy a munkáltató nem gondoskodott az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatokról, holott a tevékenység a legmagasabb veszélyességi osztályba tartozik, így
súlyosan veszélyeztették a dolgozóik egészségét.
A kockázatértékelést valamennyi munkáltató elvégeztette, azonban itt is előfordult, hogy ezek
formálisak voltak: egészségvédelmi határértékekkel szabályozott expozíciós lehetőségek (pl. zajexpozíció, rezgésexpozíció stb.) fordultak elő és a munkáltatók nem gondoskodtak a műszeres
munkahigiénés vizsgálatok elvégzéséről, ezek hiányában a megelőzés sem lehetett teljes körű és
szakszerű.
Egy gáztechnológiai tevékenységet végző munkáltató határérték feletti benzol (rákkeltő!) expozícióban nem biztosított a munkavállalói számára a szeparátortér ürítési munkatevékenységhez
egyéni légzésvédő eszközt, így 33 fő dolgozó egészségét - több éve (!) - súlyosan veszélyeztette.
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A bányagépek (fejtő, szállító járművek) vezetőfülkéi általában klimatizáltak, zártak. A szabadtéri
tartózkodási időt minimálisra csökkentik, a szállító és osztályozó rendszerek nagymértékben automatizáltak.
A korszerű, modern gépek esetében megfelelő, ergonómiailag tesztelt kezelőrendszer áll rendelkezésre, továbbá az ülés is megfelelő, állítható magasságú. A régi, köteles kotróknál azonban
még a vezetőfülke sem zárt, az ott dolgozó ki van téve az időjárás veszélyeinek, valamint a nem
megfelelő testhelyzetben végzett munka károsító hatásainak.
1.2. Egyéni védőeszköz ellátás helyzete
Az egyéni védőeszköz ellátás hazai helyzete folyamatos fejlődést mutat. A munkáltatók fokozatosan térnek át az EU szerinti követelményeket teljesítő egyéni védőeszközök beszerzésére, miközben a munkahelyeken még rendelkezésükre állnak az OMMF által korábban minősített egyéni
védőeszközök is. Lényeges ugyanakkor, hogy ezeknek az egyéni védőeszközöknek a jelentős része is kielégíti az EN szabványok követelményeit, így az ezeket használó munkavállalók az EU
szerinti dokumentációval nem rendelkező védőeszközök védelmi képessége tekintetében nincsenek hátrányos helyzetben.
A hazai gyártók száma csökkent ugyan, de az elmúlt évben így is számos (36 db) hazai szervezet nyújtott be tanúsításra egyéni védőeszközt hazai bejelentett tanúsító szervezethez EKtípustanúsítvány kiadása érdekében. Az EU-hoz történt csatlakozásunk óta 84 szervezet kapott
hazai bejelentett tanúsító szervezettől EK-típustanúsítványt. A hazánkban működő bejelentett
tanúsító szervezetek által kiadott EK-típustanúsítványok száma 2008. évben 111 db volt, amit a
hazai bejelentő szervezetek tájékoztatása alapján az OMMF 9 alkalommal közzétett.
A bejelentett szervezetekkel az OMMF folyamatosan közreműködött, és 2008. folyamán egy alkalommal került sor új kijelölésre, az előző kijelölés időbeni érvényességének lejárta miatt. A bejelentett szervezetek esetében a bejelentést 2008. december 31-ig meg kellett ismételni az Európai Unió által e célra létrehozott NANDO-INPUT elektronikus rendszer alkalmazásával. E rendszer létrehozásának célja a bejelentett szervezetek tényleges tevékenységének felülvizsgálata és
bejelentésük elektronikus úton történő megteremtése volt.
Az OMMF tapasztalatai szerint sok esetben még mindig nehézséget okoz a jogszabályok előírásainak helyes értelmezése, a munkáltatói szabályozás összeállításának szakszerűsége.
Ebben nagy szerepe van annak, hogy az egyéni védőeszközökre vonatkozó szabványok közül jelentős számú (mintegy 60 %) csak angol nyelven áll rendelkezésre.
Az elmúlt év végén új jogszabályként – tartalmilag korábbi rendeletek módosításaiként - hatályba lépett két, az egyéni védőeszközökre vonatkozó, az OMMF által előkészített rendelet.
A védőeszköz kínálat bővülésének ellenére gyakori a munkavállalók védelmének részleges vagy
teljes elmulasztása, és a korábbi tapasztalatoknak megfelelően a mulasztások hátterében egyrészt anyagi érdekeltség, másrészt az anyagi források hiánya húzódik meg. Az elmúlt évben ismételten az építőipari ágazatban volt a legrosszabb a helyzet, ahol a szabálytalanság túlnyomórészt a munkáltatók szabályozási és ellenőrzési kötelezettségének elmulasztására vezethető viszsza.
A forgalmazott egyéni védőeszközök körében jellemző a magyar nyelvű tájékoztató hiánya, és a
gondot növeli a szakképzetlen eladókkal rendelkező forgalmazók jelenléte, ez indokolná a fokozottabb piacfelügyeleti tevékenységet.

18

Tájékoztató jelentés a 2008. évi munkavédelmi helyzetről

2. A munkabalesetek alakulása
2.1. A munkabalesetek száma, a munkabaleseti jegyzőkönyvek feldolgozásának tapasztalatai
A munkavédelmi hatóság ellenőrzései és az OMMF keretében működő Munkavédelmi Tanácsadó
Szolgálat aktív konzultációs tevékenysége ellenére a súlyos veszélyeztetések – különösen az építőiparban – újratermelődnek. Ennek eredménye lehet, hogy a 3 napon túli munkabalesetek
száma kismértékben emelkedett. A halálos kimenetelű munkabalesetek száma gyakorlatilag nem
változott.
A munkavédelmi helyzet alakulásának egyik legfontosabb mutatója a munkabalesetek számának
alakulása.
A bejelentett összes munkabalesetek száma az elmúlt években folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, azonban 2008-ban a munkabalesetek száma kis mértékben emelkedett.
A nyilvántartást is nehezíti, hogy a munkahelyen bekövetkezett és 3 napot meghaladóan keresőképtelenséget eredményező balesetek egy részét a munkáltatók továbbra sem jelentik be. Ennek alapvető okai a rendezetlen munkaügyi körülményekre (feketemunka), az OEP által indítható megtérítési eljárás következményeire, a jogszabályok ismeretének hiányára, illetve adminisztratív mulasztásra vezethetők vissza. Az OMMF területileg illetékes felügyelősége az eltitkolt
munkabalesetekről általában panaszügy, a rendőrség vagy az OEP megkeresése kapcsán szerzett tudomást.
A munkabalesetek statisztikai elemzése a munkáltatók által az OMMF területi munkavédelmi felügyelőségeire megküldött és ott feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján történik.
Az OMMF felügyelőségein, továbbá a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó területeken feldolgozott 2008. évi munkabaleseti jegyzőkönyvek adatai összegzése alapján megállapítható, hogy a
bejelentett munkabalesetek esetén - ahogy ezt az 1. számú táblázat mutatja - a korábbi évek
csökkenő tendenciája megtorpant és a munkabalesetek száma (6,1-%-kal) emelkedett.
Az 1. számú ábra az összes bekövetkezett munkabaleset alakulását mutatja az elmúlt öt évben. Egyértelműen megállapítható, hogy 2005. évtől kezdődően a halálos munkabalesetek száma ugyan csökken, azonban a mérséklődés nem tükrözi elegendő mértékben - a fentiekben már
említett - az OMMF részéről megnyilvánuló céltudatos felvilágosító és hatósági ellenőrző tevékenység.
Az OMMF által feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek számához hasonlóan az előző évhez
viszonyítva a bányászatban is közel 4%-os a munkabalesetek számának növekedése (2007-ben
232, 2008-ban 241 bányászati munkabaleset következett be).
Az összes halálos munkabaleset száma a 2007. évi 119-ról 2008-ban 118-ra csökkent.
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1. számú táblázat
A munkabalesetek számának alakulása
ÉV/ megoszlás

2007.

2008.

Előző év %-a

ÖSSZESEN

21154

22458

106,1

216

226

104,6

HALÁLOS

119

118

99,2

**

289

307

106,2

EBBŐL

SÚLYOS*
EBBŐL

CSONKULÁSOS

* Súlyos munkabaleset = halálos + súlyos csonkulásos + egyéb súlyos (Mvt. szerint)
** Csonkulásos munkabaleset = súlyos csonkulásos + egyéb csonkulásos
1. számú ábra

ÖSSZES MUNKABALESET
23872

23971
22685

24000

22458

23000
21158

22000
21000
20000
19000

2004

2005

2006

2007

2008

Az abszolút számok mellett indokolt vizsgálni az összes, illetve a halálos kimenetelű munkabaleseti eseményeket a foglalkoztatott munkavállalók számához viszonyított gyakorisági mutató
szerint is. (A viszonyítási alap az összes munkabaleset esetében 1 000 munkavállaló, a halálos
munkabalesetek esetében 100 000 munkavállaló). A 2. számú táblázatban szemléltetett gyakorisági mutatóknak az utóbbi években bekövetkezett kedvező alakulását a közel állandó, illetve
kissé emelkedett foglalkoztatotti létszám mellett a bekövetkezett munkabalesetek számának
csökkenése indokolja.
A foglalkoztatottakra vonatkozó munkabaleseti gyakorisági mutatók,
2004-2008.
2. számú táblázat

Év

Munkabalesetek
száma

2004.
2005.
2006.

23 872
23 971
22 685

100 000 munkaAz 1000 munkaÖsszes halálos
vállalóra jutó
vállalóra jutó
kimenetelű
gyakorisági
gyakorisági
munkabaleset
mutató
mutató
6,1
160
4,1
6,1
125
3,2
5,8
123
3,1

Foglalkoztatottak
száma
(KSH adatok)
3 900 400
3 901 500
3 930 100
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2007.

21 154

5,4

119

3,0

3 926 200

2008.

22 458

5,8

118

3,0

3 879 400

A táblázat hatodik oszlopában ismertetett KSH adatok mutatják, hogy az utóbbi két esztendőben
- főként a tíz főnél több munkavállalót foglalkoztató munkáltatóknál - a munkavállalók száma
csökkent.
Az 1. számú ábra adatai is mutatják, hogy míg a munkabalesetek száma kis mértékben növekedett, a halálos munkabalesetek száma gyakorlatilag nem változott. A 2007. évi adatokhoz viszonyítva ezek a számok a gyakorisági mutató alakulására nincsenek jelentős hatással. Az összes
munkabaleset gyakorisági mutatója 0,4-del nőtt, a halálos kimenetelű munkabalesetek gyakorisági mutatója nem változott.
A 2. számú ábra szerinti adatok azt mutatják, hogy a mezőgazdaságban mérséklődött a munkabalesetek száma, azonban a munkavédelmi szempontból kevésbé veszélyes területen – pénzügyi tevékenység – több mint 60%-kal nőtt a munkabalesetek száma. (Mivel a balesetek elsősorban elesés, ütődés következményei, itt arról lehet szó, hogy többen éltek a táppénz adta lehetőségekkel.)
A munkabaleseti jegyzőkönyvekben foglaltakat elemezve – néhány ágazattól eltekintve – jellemző, hogy nem a szakmunka, hanem a kiegészítő munkavégzés során következnek be munkabalesetek.
Kivételt jelentenek és továbbra is jellemzőek a mezőgazdaságon belül az erdőműveléshez (fakitermeléshez) kapcsolódó, jobbára súlyos munkabalesetek, az építőiparban a személyek zuhanásából, valamint anyag, munkaeszköz eséséből következő, illetve a munkagödörbe eséssel járó
munkabalesetek, valamint az élelmiszeriparban a húsfeldolgozás során a toll, csont, illetve késszúrás okozta esetek.
Az egészségügyi ágazatban bekövetkezett munkabalesetek közül a legjellemzőbb – 2008. évben
is – a takarítás után nedvesen maradt padozaton bekövetkező elcsúszás volt.
A bányászati munkahelyeken a kőzethullás és a közlekedésre szolgáló útfelületek a folyamatos
karbantartás ellenére továbbra is kockázati tényezőt jelentenek, ezt igazolja, hogy a bekövetkezett munkabalesetek 28%-a kőzethullás, illetőleg elcsúszás, nekiütődés miatt történt.
Az ágazatok gazdasági szerepének változását is nyomon követhetjük a munkabalesetek számának változásában, így például a megműveletlen területek arányának növekedése vagy az állatállomány csökkenése a mezőgazdasági tevékenység visszaszorulását eredményezi, ezért is mérséklődött a mezőgazdaság területén bekövetkezett munkabalesetek száma 3%-kal.
A nemzetgazdaság egészét tekintve a munkabalesetek számának növekedése – a mezőgazdasági ágazat kivételével – 4% körül mozog. A fő ágazati mutatókat a 2. számú ábra szemlélteti.
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2. számú ábra
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MUNKABALESETEK SZÁMA A FŐ NEMZETGAZDASÁGI
ÁGAZATOKBAN

A munkabalesetek bekövetkezésének leggyakoribb okaként a balesetet szenvedett munkavállaló
figyelmetlenségét, fegyelmezetlenségét tüntetik fel a munkáltatók, ami egyrészt a munkavállalók
„megfelelni akarási” kényszerére vezethető vissza, de oka lehet az ismerethiány, valamint a
munkáltató „regressz” visszafizetési kötelezettségének elkerülése is.
A fenti megállapítást igazolja, hogy a panaszbejelentés alapján – jellemzően fakitermeléssel,
egyszerű földmunkával összefüggésben – végzett felügyelői balesetvizsgálatkor a felügyelők arra
a következtetésre jutottak, hogy a munkavállaló a fizikai, mentális képességeit meghaladóan
„vállalkozik” a legmostohább körülmények közötti feladat ellátására az adott munkavégzés kockázatainak ismerete nélkül.
2.1.1. Munkabalesetek alakulása területi bontásban
A Jelentésben a munkabalesetek statisztikai adatai eltérnek az előző évi jelentésben megjelent
statisztikai adatoktól, mert a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által közölt bányászati szakágazat adatai az OMMF adataival együtt jelennek meg. Az összehasonlíthatóság érdekében e jelentésben az OMMF 2007. évi adataihoz hozzárendelten jelennek meg az MBFH által feldolgozott
munkabalesetekre vonatkozó adatok.
A területi munkavédelmi felügyelőségek (régiók) illetékességi területén belül bekövetkezett
munkabalesetek száma a közép-dunántúli és a közép-magyarországi régió kivételével a régiók
többségében az országos átlag (3208) alatti, a munkabalesetek száma – az észak-magyarországi
régió kivételével – a 2007. évhez viszonyítva arányosan, kismértékben emelkedett.
Nagyobb számban fordult elő halálos munkabaleset a közép-magyarországi és dél-alföldi régió
területén, elsősorban az autópálya építkezéseken magasépítés és bontás során, illetve a középmagyarországi és dél-alföldi régiókban anyagmozgatással kapcsolatban.
Fontos kiemelni, hogy három régió területén (nyugat-dunántúli, észak-magyarországi és északalföldi) a halálos kimenetelű munkabalesetek száma csökkent. A munkabalesetek további csökkentése, különösen a fakitermelés közben történt balesetek megelőzése érdekében a munkavé-

Tájékoztató jelentés a 2008. évi munkavédelmi helyzetről

22

delmi hatóság több régióban (közép-dunántúli, észak-magyarországi) hétvégi (szombatvasárnap) ellenőrzéseket végez.
A régiókban bekövetkezett munkabalesetek, illetve halálos kimenetelű munkabalesetek számát
az 1. és 2. számú függelék mutatja be.
2.1.2. Halálos munkabalesetek megoszlása
Sajnálatos módon a halálos munkabalesetek száma tekintetében az elmúlt éveket figyelembe
véve továbbra sem számolhatunk be lényeges javulásról: a korábbi időszakokhoz hasonlóan elsősorban az építés kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó leesésből eredő balesetek a legjellemzőbbek. Fontos kiemelni, hogy a 2007. évhez viszonyítva az országos átlagot meghaladó
mértékben emelkedett a halálos munkabalesetek száma tárgyak leesése, tárgyak, valamit gépalkatrészek általi összenyomás, továbbá villamos áramütés miatt, illetve anyagmozgatással összefüggésben bekövetkezett munkabalesetek száma.
A 3. számú ábra mutatja be a főbb nemzetgazdasági ágazatokban bekövetkezett halálos munkabaleseteket az előző évi adatokhoz viszonyítva. Az adatok szerint a kiemelten veszélyes ágazatokban, mint a mezőgazdaságban (-21%) és az építőiparban (-9%) csökkent a halálos munkabalesetek száma, illetve csökkenés tapasztalható pénzügyi tevékenység (-100%), a közigazgatás
(-50%) és a szállítás (-17%) területén is. Nem változott a súlyos kimenetelű események száma a
feldolgozóipar és a vendéglátás terén. Jelentősebb növekedés történt a kereskedelemben
(275%) és kis mértékű kedvezőtlen elmozdulás volt a bányászatban és az egészségügyben.
3. számú ábra
HALÁLOS MUNKABALESETEK SZÁMA A FŐ
NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOKBAN
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A bányászatban bekövetkezett halálos munkabalesetek közül az egyik föld alatti, a másik külszíni
szénbányában kőzetomlás, illetve rakodógéppel történt gázolás következménye volt.
2.2. A munkabalesetek munkáltatói kivizsgálásával kapcsolatos tapasztalatok
A munkabalesetek munkáltatók általi kivizsgálásával kapcsolatos tapasztalatok az elmúlt években
alig változtak, a bejelentési fegyelem az évek során csak kismértékben javult. Megfigyelhető,
hogy a balesetvizsgálatok egyre inkább munkavédelmi szakemberek bevonásával történnek és
egyre gyakoribb, hogy a balesetvizsgálat eredménye a baleset okaként kizárólag a balesetet
szenvedett munkavállaló mulasztását állapítja meg.
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A munkabaleset kivizsgálásának jellemző hiányossága, hogy a munkáltató, illetőleg az általa
megbízott balesetet vizsgáló a hangsúlyt a sérülést szenvedett munkavállaló mulasztásainak feltárására fektette és a vizsgálat a munkaeszközök, védőberendezések és a munkakörülmények
szerepét egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen vette figyelembe.
A különösen gyanús esetekben elrendelt utólagos felügyelői vizsgálat során szinte mindig megállapítható volt, hogy az eseményt nem vizsgálták teljes körűen, ezért a munkabaleseti jegyzőkönyv olyan adatokat tartalmazott, amelyek elfedték a munkáltatói felelősséget.
A jegyzőkönyvek feldolgozása alapján a munkabalesetek kivizsgálásának gyakorlata az alábbiak
szerint összegezhető:
- a baleset leírása vagy nem elég részletes, vagy az a balesettel nem összefüggő
adatokat sorol fel hosszasan és oly módon, amelyből nehéz a beleset valódi okát
megállapítani,
- a sérült és a baleset tanúinak meghallgatása többször elmarad,
- a munkáltató a baleset bekövetkezéséért próbálja a sérültre áthárítani a
felelősséget, illetve a saját felelősségét igyekszik csökkenteni, amelyben általában
a balesetet vizsgáló munkavédelmi szakemberek partnerek, ezzel kívánják
elhárítani az OEP esetleges kártérítési igényét,
- a munkáltató által a megelőzés érdekében megtett intézkedések nem megfelelőek, és főleg a megfelelő műszaki intézkedések maradnak el.

3. A 2008. évi foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek
alakulása
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló
27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet előírása szerint bármely orvosi gyakorlatot folytató orvos, aki a
foglalkozási megbetegedést (fokozott expozíciót) vagy annak gyanúját megállapította, köteles a
munkavédelmi hatóságnak bejelenteni a foglalkozási megbetegedés gyanúját, illetve a foglalkozás-egészségügyi orvos köteles jelenteni az időszakos alkalmassági vizsgálatok során észlelt ún.
fokozott expozíciós eseteket.
A hatóság köteles ezeket kivizsgálni és feltárni a munkavégzéssel, munkakörülményekkel járó, a
bejelentés tárgyát jelentő betegség, illetve fokozott expozíció kialakulása szempontjából közrejátszó tényezőket, esetleges munkáltatói mulasztásokat, továbbá intézkedni a hasonló esetek
megelőzése érdekében.
2008. évben összesen 543 hatósági kivizsgálásra került sor, amelyek között 403 volt foglalkozási betegség-gyanú míg 140 esetben fokozott expozíció, az alábbi táblázatokban összefoglaltak szerinti részletezésben
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Bejelentett és kivizsgált foglalkozási megbetegedés gyanú esetek alakulása – ágazatok szerint (esetszám)
3. számú táblázat
NyuDélKözépKöÉszakgatdudunánzépdunánnánt
mo.-i
túli
mo.-i
túli
úli
Régió
Régió
Régió
Régió
Régió

Ágazat
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, kőfejtés
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb ágazatok
Összesen

Északalföldi
Régió

Délalföldi
Régió

Összesen

1

0

8

2

1

7

1

20

0
4
0

0
33
0

228
9
0

0
27
2

0
4
0

0
7
0

0
2
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4

9
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4
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1
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2
252*

2
50

3
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3
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17

16
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* A Dél-dunántúli Régió esetén feltüntetett összesített adatból 193 esetben szilikózis
Bejelentett és kivizsgált fokozott expozíciós esetek száma ágazati megoszlásban
4. számú táblázat

Ágazat
Mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás,
halászat
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem,
gépjárműjavítás
Egyéb ágazatok
Összesen

Nyugatdunántúli Régió

Középdunántúli Régió

Déldunántúli Régió

Középmo.-i
Régió

Északmo.-i
Régió

Északalföldi
Régió

Délalföldi
Régió

0

0

5

0

0

3

0

8

24
0

12
0

8

1
7

27
0

41
0

0
0

113
7

0

0

2

1

0

0

0

3

0
24

2
14

6
21

0
9

1
28

0
44

0
0

9
140

Összesen

A foglalkozási megbetegedés és a fokozott expozíciós eset keletkezésének körülményeit a munkavédelmi felügyelőség vizsgálja ki. A vizsgálat eredménye - a jogszabály értelmében – átadásra
kerül az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet (OMFI) részére, tekintettel arra, hogy a bejelentés teljes körűségét, szakmai megalapozottságát az OMFI bírálja el
Az OMFI 2008-ban 279 foglalkozási megbetegedést (mérgezést) vett nyilvántartásba,
49%-kal többet, mint az előző évben (187). Az esetek 76%-a járt keresőképtelenséggel.
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Az előző évhez képest (51), a regisztrált 113 fokozott expozíciós eset számában is növekedés (121%) volt tapasztalható.
Foglalkozási főcsoportok (FEOR) szerint a megbetegedéseknél és a fokozott expozíciós eseteknél
is az ipari foglalkozásúak aránya a legnagyobb: mindkét csoportban 59% (166, illetve 67 fő).
Nemzetgazdasági áganként vizsgálva a legtöbb foglalkozási megbetegedés az előző évhez hasonlóan a bányászatban (az összes megbetegedés 48%-a, 133 eset), a feldolgozóiparban (23%,
64 eset) és az egészségügyi és szociális ellátás területén (15%, 41 eset) fordult elő.
Bejelentett, regisztrált foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek
számának alakulása 1996-2008 között
4. számú ábra

A 10 ezer alkalmazásban állóra jutó esetek számát tekintve a legtöbb megbetegedés a bányászatban (285) fordult elő. Ez a magas érték a regisztrált szilikózis megbetegedések (107 fő,
80%) magas számából adódik. Az egészségügyből és szociális ellátás területéről regisztrált foglalkozási megbetegedések 24%-a hepatitisz (10 eset), 10%-a tuberkulózis (4 eset, 41 fő), 51%a (21 eset) biológiai kóroki tényezők okozta egyéb megbetegedés (ideértve például a foglalkozási eredetű enteritisz – bélhurutos – eseteket). A fokozott expozíciós esetek száma az iparban a
legmagasabb, az összes bejelentés 84%-a, 95 eset.
2008-ban 4, összesen 31 főt érintő tömeges mérgezés/fertőzés került bejelentésre. A bejelentett
munkavállalók 60%-a nő és 40%-a férfi (2007-ben 1 eset volt 14 megbetegedettel)
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Bejelentett, regisztrált foglalkozási megbetegedések előfordulása és a 100 ezer alkalmazásban állóra jutó esetszám – megyénként
5. számú ábra

A legtöbb elfogadott foglalkozási megbetegedés tárgyévben is Baranya megyében fordult elő
(140 eset), megelőzve ezzel a Fővárost (22 eset) és Fejér megyét (19 eset). Ebben az évben
Győr-Moson-Sopron megyéből egy esetet sem regisztráltunk.
A fokozott expozíciós esetek közül legtöbbet Zala megyéből (33 eset), Borsod-Abaúj-Zemplén
megyéből (29 eset), Hajdú-Bihar megyéből (21 eset) és a fővárosból (7 eset) jelentettek be.
Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és JászNagykun-Szolnok megyékből nem történt bejelentés, aminek a következő okai lehetnek:
- egyáltalán nincs olyan veszélyes anyaggal végzett tevékenység, ami a biológiai monitor
vizsgálatokat indokolná,
- van ilyen tevékenység, de a biológiai vizsgálatokat nem végzik el,
- van ilyen tevékenység és a biológiai vizsgálatokat is elvégzik, de a munkakörülmények
kifogástalanok,
- az észlelt eseteket nem jelentik be.
Halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedések
5. számú táblázat
Esetszám

Diagnózis

Foglalkozás

1

tüdőrák

bányász

1

mezotelioma

hajógyári hegesztő-lángvágó

2008 évben 2 halálos kimenetelű foglalkozási megbetegedés fordult elő (2007-ben 6 esetet regisztráltunk).
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Bejelentett, regisztrált foglalkozási megbetegedések eset száma főbb kórformák
szerint (2007-2008)
6. számú ábra

A regisztrált foglalkozási megbetegedések kórformák szerinti megoszlását mutató 7. számú ábra szerint – az előző évhez hasonlóan – az első helyen a légzőrendszeri megbetegedések állnak,
második helyre a fertőző betegségek kerültek, ezt követik a bőrbetegségek.
A nők aránya legnagyobb a fertőző betegségek (71%) és a bőrbetegségek (34%) esetében. A
férfiak aránya legmagasabb a zaj okozta halláskárosodások (100%), a vibráció (kéz/kar és
egésztest) okozta (100%), a légzőrendszeri (94%) és az ionizáló sugárzás kiváltotta (94%) betegségek esetén.
Bejelentett, regisztrált foglalkozási megbetegedések száma és megoszlása a kóroki
tényezők fő csoportjai szerint
7. számú ábra

Ha a foglalkozási megbetegedések megoszlását a kóroki tényezők fő csoportjai szerint elemezzük (7. számú ábra), megállapítható, hogy az elmúlt évhez hasonlóan leggyakoribbak a kémiai,
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majd a biológiai, illetve az egyéb kóroki tényezők (nem optimális igénybevétel, pszichoszociális
és ergonómiai tényezők) által okozott megbetegedések.
2008-ban – az elmúlt évhez hasonlóan – 5 foglalkozási eredetű halláskárosodást jelentettek be,
az érintettek kivétel nélkül 40 év feletti munkavállalók voltak. Zaj okozta halláskárosodás az öszszes bejelentett foglalkozási betegség mindösszesen 2%-a, ami az előző évi arányoknál lényegesen kevesebb, és csökkenő tendenciát mutat. Ezt a csökkenést a foglalkozási megbetegedések
megoszlásának változásán kívül a zajos munkahelyek számának csökkenése, a precízebb, megalapozottabb hatósági kivizsgálás és nem kis részben az eredményezi, hogy az expozíció megállapításánál az egyéni védőeszköz-használatot figyelembe kell venni.
Az OMMF 2008-ban 56 foglalkozási eredetű fertőző megbetegedést regisztrált, 51%-kal többet,
mint az előző évben. A fertőző megbetegedések 32%-a volt zoonózis. A megbetegedettek között
a nők és férfiak aránya 71%-29%, a fertőzések legnagyobb arányban (71%) 40 év feletti munkavállalókat érintettek. A legtöbb esetet Fejér (11), Borsod-Abaúj-Zemplén (10) és Csongrád (6)
megyékből, valamint a fővárosból (6) jelentették be.
A munkavédelmi hatóság a tárgyévben 38 foglalkozási bőrbetegséget vett nyilvántartásba, 81%kal többet, mint 2007-ben (21). 2 esetben, összesen 14 főt érintve, tömeges megbetegedés fordult elő. A bőrbetegségek nemek szerinti megoszlása: 66% férfi és 34% nő.
A bőrbetegedéseket 84%-ban vegyi anyagok, 16%-ban biológiai kóroki tényezők okozták. A legtöbb esetet a gépipar (14 eset, 37%), a vegyipar (8 eset, 21%), valamint a mezőgazdaság (6
eset, 16%) területén foglalkoztatottak köréből jelentették be.
A foglalkozási eredetű légzőszervi megbetegedések száma 2008-ban 147 volt, ami 55%-kal
több,mint az előző évben. A megbetegedettek között a férfiak aránya 94%, a nőké 6%, 97%ban 50 év felettiek érintettek.
A megbetegedések számának ez a jelentős arányú emelkedése döntően a hosszú idővel (15-20
évvel) magyarázható, illetve az expozíció megszűnését követően bejelentett szilikózisos esetek
számának növekedéséből adódik. Tárgyévben ezek a szilikózis esetek képezték az összes regisztrált foglalkozási megbetegedés 41,6%-át (116 fő). Ezzel az esetszámmal a szilikózis a leggyakrabban előforduló foglalkozási megbetegedés.
Nemzetgazdasági ágazatonként (10 ezer alkalmazottra vetítve) magasan a legtöbb esetet (230)
a bányászat területén foglalkoztatott munkavállalók közül jelentették be, ezt követi a nemfém
ásvány-ipar (4,9). A légzőszervi megbetegedések 88%-a Baranya megyében fordult elő.
A bejelentett foglalkozási daganatok száma 2008-ban 20 volt.
Tárgyévben 27 egyéb (nem optimális és ergonómiai) kóroki tényezőkre visszavezethető megbetegedést jelentettek be, ami a foglalkozási megbetegedések kb. 10%-a, 23%-kal több mint az
elmúlt évben. A megbetegedettek között a férfiak aránya 67%, a nőké 33%, 44%-uk az 50 év
feletti korosztályból került ki. A legtöbb eset (30%, 8 fő) a bányászat területén fordult elő, legmagasabb számban (14 fő) az ín- és ínhüvely gyulladást eredményező, valamint az ágyéki gerinc tehermozgatás által okozott betegségek kerültek elfogadásra.
2008-ban 113 fokozott expozíciós esetet jelentettek be, 121%-kal (62 esettel) többet, mint előző évben. A legtöbb eset (34%) a 40-49 éves korosztályt érintette és változatlanul a férfiak ará-
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nya magasabb (87%). A regisztrált esetek 73%-át kémiai, 27%-át fizikai kóroki tényezők okozták.
A vegyi anyag okozta fokozott expozíciós esetek száma 148%-kal magasabb, mint az előző évben (33 fő). A csoporton belül a férfiak aránya 83%, a nőké 17%, az esetek 45%-ban 40 évesnél idősebb munkavállalókat érintettek.
Bejelentett, regisztrált fokozott expozíciós esetek száma kóroki tényezők szerint
(2002-2008)
8. számú ábra

4. A Minisztériumok munkavédelmi irányító tevékenysége: a munkavédelem
ágazati irányítása
Az előzőekben ismertetett és a munkavédelmi hatóságoknál rendelkezésre álló adatokon túl a
tájékoztató jelentés elkészítéséhez az ágazat munkavédelmi helyzetéről és a tevékenységi körbe
tartozó feladatokról információt adott az Egészségügyi Minisztérium, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, valamint az Önkormányzati Minisztérium.
A minisztériumok beszámolói alapján általános tapasztalatként mondható el, hogy a tárcák területén a munkavédelmi helyzet megfelelőnek mondható.
Az Egészségügyi Minisztérium az ágazat irányítása alá tartozó munkáltatóknál a munkakörülmények fejlesztését általában szükségesnek tartja és megállapítja, hogy az intézmények vezetői a jogszabályok alapján felügyelik a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat, ezen túlmenően a munkavédelmi szabályok súlyosabb megsértésével kapcsolatos információkkal nem
rendelkeznek.
A tárca felelősségi körében a munkavédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedéseikről a
következőkben tájékoztattak:
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- az optikai sugárzást kibocsátó eszközöket jelentős mértékben az egészségügyi szolgáltatók alkalmazzák. Az Európai Parlament és a Tanács által kiadott, a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági
minimumkövetelményekről szóló 2006. április 5-i 2006/25/EK irányelvének a hazai jogrendbe való átültetése céljából 2008. második félévében elkészült a vonatkozó miniszteri rendelet tervezete, melynek szakmai egyeztetése folyamatban van.
- folyamatban van a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló
13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosítása, amelybe a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv (2006. december 20.) III. számú mellékletében szereplő,
a gépi meghajtású járművek vezetéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmasság minimumkövetelményei kerülnek beépítésre.
- a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 12. §-ának (3) bekezdésében foglaltak értelmében
az Egészségügyi Közlöny 2008/1. (I. 18.) számában az egészségügyi miniszter közzétette a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek jegyzékéről szóló közleményét.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felelősségi körébe tartozó területen a
munkáltatók munkavédelmi helyzetének javítását szolgálja az egyes ágazatokra vonatkozó biztonsági szabályzatok elkészítése. Ennek keretében az Mvt. 88. §. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján minisztériumi forrás felhasználásával került sor a söripari, a baromfiipari és a cukoripari ágazati biztonsági szabályzatok szakanyagainak kidolgozására. Mindhárom
szabályzat szakmai és tárcaegyeztetése, illetve kiadásra történő előkészítése folyamatban van.
A szabályzattervezetek szakmai egyeztetése keretében bevonják az adott szakterület munkavállalóinak képviselőit, az érintett szakmai civil és érdekvédelmi szervezeteket (szakszervezetek,
szakszervezeti szövetségek, terméktanácsok stb.).
A tárcához tartozó intézetek az elmúlt évben is a mezőgazdaság, az élelmiszer, ital- és dohánygyártás, az erdőgazdálkodás és fafeldolgozó ipar gépeinek és berendezéseinek rendszeres felülvizsgálatával, munkabiztonsági megfelelőségének időszakos ellenőrzésével segítették a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtését.
A munkabiztonsággal kapcsolatos előírások tekintetében továbbra is gondot jelent az alulinformáltság. A minisztérium 2008-ban is a rendelkezésre álló lehetőségeket kihasználva munkavédelmi témájú kiadványok, propaganda anyagok, mezőgazdasági szaklapokban cikkek megjelentetésével segítette a legjobban rászoruló gazdaságokat, a kis- és középvállalkozásokat munkabiztonsági feladataik elvégzésében, szakmai felkészítésében.
A tapasztalatok szerint leghatékonyabbak az egyszerű szövegezésű, gyakorlati kérdéseket tárgyaló információs füzetek.
A Honvédelmi Minisztériumnál a munkavédelem szabályozása területén a 2008. évben jelentős előrelépés történt. Elkészült és kiadásra került az SzMM és az OMMF közreműködésével a
munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008. (IX. 12.)
Korm. rendelet, amelyben – többek között – kijelölésre kerültek a Magyar Honvédség (továbbiakban: MH) és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a munkavédelmi hatósági tevékenységet gyakorló szervek.
A honvédelmi tárca munkavédelmi tevékenységét szabályozó ágazati rendeletek megújítása keretében elkészült Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM
rendelet melynek kiadására és hatályba léptetésére a 2009. évben került sor.
Az MH munkavédelmi hatóságai – a tájékoztatási, tanácsadási tevékenység keretében – rendszeresen tartottak továbbképzéseket, dolgoztak ki iránymutatásokat, szakvéleményeket, biztosí-
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tottak szakmai konzultációs lehetőségeket a honvédelmi szervezetek vezetői és munkavédelmi
(munkabiztonsági) szakállománya részére.
Az MH átszervezése kapcsán jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy a biztonság komplexebb
megközelítésének jegyében a honvédelmi szervezeteknél a munka-, tűz- és környezetvédelmi
feladatokat ellátó szakemberek biztonságtechnikai blokkokba kerültek integrálásra, mely döntés
első pozitív tapasztalatai már érzékelhetők.
A honvédelmi ágazat tekintetében a munkakörülmények további tervszerű fejlesztése szükséges.
Az előző években elindított – a munkakörülmények javítását célzó – laktanya rekonstrukciós
programok folyamatosak, hatásuk jelentős. A munkakörülmények fejlesztése és a munkahelyek
minimális munkavédelmi követelményeinek biztosítása érdekében az MH munkavédelmi hatóságai – külön jogszabály szerint – szakhatóságként folyamatosan részt vesznek a honvédelmi célú
építmények építésügyi hatósági eljárásaiban. Így a munkavédelmi követelmények már a létesítmények tervezése során érvényesíthetők.
Az MH rendszerébe – külön szabályzó alapján – csak olyan hadfelszerelési anyag (pl. haditechnikai eszköz, munkaeszköz) kerülhet, amely megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá a katonai alkalmazhatóság feltételeinek. A munkavédelmi terület – szakértőként – bevonásra
került a hadfelszerelési anyagok rendszeresítése folyamatába, a munkavédelmi követelmények
meghatározása érdekében. A munkavédelmi terület képviselve van a hadfelszerelési anyagok
rendszeresítéséről szóló döntést előkészítő bizottságban is.
Az előző évben végrehajtott hatósági ellenőrzések legfontosabb tapasztalata volt, hogy folytatódott a személyi állomány korszerű katonai és egyéni védőeszközökkel történő ellátása, de a minőségileg is megfelelő egyéni védőeszközök továbbra sem biztosítottak teljes körűen a honvédelmi szervezeteknél.
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hangsúlyozta, hogy a minisztérium felelősségi
köréhez tartozó szakterületek munkavédelmi helyzete megfelelő. A folyamatosan biztosított
munkafeltételek mellett, az egészséges munkavégzés megoldott. A három szakmai ágazat (természetvédelem, környezetvédelem, vízügy) munkavédelmi koordinációja
a KvVM
Környezetmegőrzési Főosztály szakmai irányításával történik, de az egyes ágazati szervezetek
munkavédelmi szakemberei (kapcsolt munkakörben, vagy külső szolgáltató útján) önállóan végzik feladataikat. A munkavédelmi jogszabályok, rendeletek, szabványok, helyi munkáltatói utasítások a kívánt mértékben szabályozzák mindhárom szakmai ágazat munkabiztonságát.
A biztonságos munkavégzésre fordítható költségtényezők jellemzően csak a kötelező munkabiztonsági vizsgálatok (üzembe helyezés, kötelező időszakos biztonsági felülvizsgálatok, berendezések üzemeltetése, fenntartása) elvégzését tartalmazzák. A pénzkeret folyamatos csökkentése
következtében munkavédelmi célú beruházásokra, fejlesztésekre nincs lehetőség.
A KvVM hatáskörébe tartozó szakmai szervezetek munkavédelmi szakemberei önállóan végzik
feladataikat. Szakmai ismereteik naprakészsége érdekében, a ráfordítható költségek függvényében vesznek részt az OMMF működési körébe tartozó oktatási szervezetek által felkínált szakmai
képzéseken, továbbképzésen, illetve annak valamelyik területi igazgatósága által szervezett
szakmai fórumon. Ezen túlmenően a KvVM által összehívott 2 napos országos munkavédelmi értekezlet lehetőséget nyújtott a feladat-meghatározásra, a tárca egészét érintő munkavédelmi
kérdések megbeszélésére, a kölcsönös informálódásra, illetve a szakmai tapasztalatok cseréjére
is.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó intézmények és a tulajdonosi jogkörébe tartozó társaságok körében végzett felmérés alapján megállapította, hogy a munkavédelmi helyzet általában rendezett, a munkavállalók megkapják a megfelelő tájékoztatást, illetve részvételük biztosított az előkészítő folyamatokban.
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A technológiai folyamatok, a vasútüzem veszélyessége miatt a minisztérium kiemelt figyelmet
fordít a vasúttársaságok helyzetére.
A MÁV Zrt.-nél a munkakörülmények - területileg differenciáltan - általában megfelelőek, de
mindenképpen fejlesztést igényelnek. A Munkavédelmi helyzet javítására a MÁV Zrt. 2008-2010
évekre középtávú munkavédelmi intézkedési tervet és stratégiát dolgozott ki, amelyet évente
értékelnek.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium beszámol arról, hogy évente hozzájárulnak a minisztérium fenntartásában működő felsőoktatási intézmények és kiemelt közgyűjtemények munkavédelmi, tűz- és katasztrófavédelmi, vagyonvédelmi fejlesztéseihez.
A támogatások felhasználását szakmai, pénzügyi beszámolók alapján, valamint a helyszínen ellenőrzik.
Lebonyolításra került a minisztérium fenntartásában működő intézmények biztonsági feladatköröket ellátó munkatársainak éves továbbképzése. A rendezvényen a munka-, tűz-, katasztrófavédelem, a vagyonvédelem és a védelmi felkészítés témakörében tartottak előadásokat az
OMMF, más hatóságok, szakmai egyesületek képviselői és biztonságtechnikai vállalkozások vezetői.
A tárca fenntartásában működő felsőoktatási intézmények és kiemelt közgyűjtemények munkavédelmi, tűz- és katasztrófavédelmi, vagyonvédelmi helyzetéről évente készített jelentések valamint helyszíni tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a munkakörülmények megfelelőek.
A 2006-ban történt kormányzati szerkezetátalakítás óta a szakképzés területén tárca a hatáskörébe utalt szakképesítésekkel foglalkozik. Ezeknek az új, moduláris rendszerű szakképesítéseknek a szakmai és vizsgakövetelményeiben szerepelnek a munkavédelmi és tűzvédelmi ismeretek. Az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet kiadásával megvalósultak az új rendszerű
szakképzések elindításának jogszabályi feltételei.
Jelenleg folyik a nappali rendszerű szakképzések elindításához szükséges központi programok
kidolgozása, illetve kiadása.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. (OMKT Kft.) közötti együttműködési megállapodás alapján a
felsőfokú munkavédelmi szakirányú továbbképzés a BME keretében történik. A szak felelőse a
Közlekedésmérnöki Kar.
A Budapesti Műszaki Főiskola a Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki alapszakon belül munkavédelmi szakirány létrehozását tervezi. A képzési programokat, a tananyagokat nappali és távoktatás formájában dolgozzák ki, és a munkavédelmi felügyelők képzéséhez szükséges sajátos ismeretanyagot is figyelembe veszik.
Az Önkormányzati Minisztérium megállapította, hogy az ágazat irányítása alá tartozó munkáltatóknál a munkakörülmények általában kielégítőek, azonban megoldást igénylő helyzetként
jelzik, hogy a 2008. évtől sem az OMMF, sem az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nem rendelkezik munkavédelmi hatósági jogosultsággal.
Az ágazat munkavédelmi helyzetéhez kapcsolódó személyi feltételek tekintetében tájékoztattak
arról, hogy az elmúlt évben bekövetkezett személyi változások következtében újonnan megbízott
munkabiztonsági felügyelők beiskolázása megtörtént. Azon hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál ahol a munkavédelmi tevékenységet ellátó személy nem rendelkezik az előírt képesítéssel,
ott a szaktevékenység végzését külső szolgáltató útján látják el. Az elmúlt év baleseti adatai az
előző évhez képest mintegy 17%-os növekedést jeleznek, míg a munkából történő felmentési
napok alakulása csaknem azonos előző évivel.
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A belesetek többsége a tűzoltói feladatok ellátása és a kötelező sportfoglalkozások során következik be.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a szakmai felügyelete alá tartozó hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél és tűzoltóságoknál 2008. évben 62 alkalommal tartott munkavédelmi ellenőrzést, míg a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok által 211 alkalommal került sor a
tűzoltóságok munkavédelmi ellenőrzésére. A felügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosság
megszüntetésére az ellenőrzött állományilletékes vezetők minden esetben intézkedtek.
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium tájékoztatójában kitért arra, hogy az elmúlt évben az iparban és kereskedelemben a munkakörülmények javulása, a munkabiztonság
fejlesztése az ipar szerkezetváltásával valamint a privatizálással kapcsolatos. Az ezek nyomán
végrehajtott műszaki fejlesztések a munkakörülmények javulását is szolgálták. A kis- és középvállalkozások munkavédelmi színvonalának javulását eredményezte, hogy sok helyen bevezették
a szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert, amely biztosítja a munkavédelmi előírások
megtartását is. A gyógyszeriparban a munkakörülmények az átlagos ipari környezetnél lényegesen jobbak, azonban különös figyelmet kell fordítani a mind jobban terjedő biotechnológiai módszerekre és a kapcsolódó új eljárásokra.

5. Munkavédelmi kutatás, fejlesztés
Az állami munkabiztonsági kutatási feladatok ellátására létrehozott Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány 2008. évben nem tudott kutatási tevékenységet végezni, mert az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről
szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat 2. számú melléklete rendelkezett a végelszámolással
történő megszüntetéséről, így ennek alapján az 1081/2007. (X. 12.) Korm. határozat döntött a
Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány jogutód nélküli megszüntetéséről.
A Kormány a határozatával egyidejűleg intézkedett arról, hogy a megszűnt Közalapítvány közfeladatait az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség és annak részben önállóan
gazdálkodó, részjogkörű költségvetési szerve, az Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézet együttesen lássa el, azonban a 2008. évi kutatási feladatok végrehajtásához megfelelő állami forrás nem állt rendelkezésre.
Az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet pályázatokon nyert támogatással, illetve a szociális tárca által biztosított 80 millió forint összegű forrás felhasználásával végzett
munkavédelmi (elsősorban munka-egészségügyi) kutatási feladatokat. A főbb kutatási területek:
1. A helyileg ható vibráció által okozott mikrocirkulációs zavar vizsgálata
2. Zajexpozíció hatására kialakuló halláscsökkenések foglalkozás szerinti megoszlása az expozíciós idő függvényében
3. Biológiai monitorvizsgálatok továbbfejlesztése
4. A szórakoztató ipar ágazatban foglalkoztatott munkavállalók zajexpozíciójának vizsgálata, a
zaj okozta lehetséges kockázatok becslése és preventív javaslatok kidolgozása
5. A munkahelyi stresszorok hatása egyes munkavállalói csoportokra: menedzserek, egészségügyi dolgozók, kereskedelmi dolgozók, építőipari dolgozók
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6. Az OMMF 2008. évi tevékenysége
6.1. Jogi szabályozási tevékenység
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3. §-ának (2) bekezdése szerint az OMMF közreműködik a munkavédelmi tárgyú jogszabályok előkészítésében, továbbá képviseli a felügyeletet ellátó minisztert és a tárcát a jogalkotási folyamatban.
Az OMMF szakmai előkészítésével 2008. évben az alábbi jogszabályok kerültek kidolgozásra és
kihirdetésre:
1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása (hatálybalépés: 2009. január 1.)
2. Az egyéni védőeszközök megfelelőségét tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének és
bejelentésének részletes szabályairól szóló 17/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (hatálybalépés: a kihirdetést követő 15. napon). A rendelet a 13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet helyébe lépett.
3. Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló
18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet (hatálybalépés: a kihirdetést követő 15. napon). A rendelet a 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet helyébe lépett.
4. A munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló 230/2008.
(IX. 12.) Korm. rendelet (hatálybalépés: a kihirdetést követő hónap első napján)
Az OMMF szakmai előkészítésével 2008. évben az alábbi jogszabályok kerültek kidolgozásra,
amelyek elfogadása és kihirdetése az elhúzódó szakmai egyeztetések miatt 2009-ben várható:
·

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Kormány rendelet módosításának tervezete elkészült.

·

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosításának tervezete elkészült.

·

A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításának tervezete elkészült.

·

A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának
részletes szabályairól szóló …/2008. (…) SZMM rendelet tervezete elkészült.

·

Az építészügyi munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet
módosításának szakmai tervezete elkészült.

·

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.
26.) MüM rendelet módosításának tervezete előkészületben van.

A keszonmunkáról szóló 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet módosítása kapcsán az OMMF hatáskörébe tartozó módosítási javaslat elkészült, áttétellel került a Magyar Bányászati Földtani Hivatalhoz.
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Az OMMF elkészítette a munkavédelem országos programjáról szóló 20/2001. (III. 30.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2005/2002. (I. 11.) Korm. határozat alapján az elmúlt öt év feladatainak végrehajtásáról szóló beszámolót, amely az egyeztetések lezárulása után a Kormány elé kerülhet.
A munkavédelem országos programjának folytatásaként az OMMF előkészítette a Nemzeti Munkavédelmi Politika célkitűzéseit, amely dokumentumot az Országos Érdekegyeztető Tanács 2008.
szeptemberében egyhangúlag elfogadott. Közigazgatási egyeztetésre előkészítése folyamatban
van.
A tárcakörözések során 103 jogszabály-tervezet került véleményezésre.
Az OMMF szabályozási munkálatai során társhatóságként együttműködött az Egészségügyi Minisztériummal a munkaegészségügy tárgykörében, illetve a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes (munkavédelmet érintő) szabályozási feladataiban.
Külső szervezetek részére 46 esetben történt munkavédelemmel kapcsolatosan jogi állásfoglalás,
tájékoztatás kiadása.
Az OMMF összeállította a Tájékoztató jelentést a Kormány részére a nemzetgazdaság 2007. évi
munkavédelmi helyzetéről, amelyet a Kormány 2008. második felében jóváhagyólag tudomásul
vett.
Az OMMF szakmai anyagok leadásával közreműködött a Munkaügyi Közlöny 2008. évi számainak
szerkesztésében.
6.2. Az OMMF hatósági ellenőrző tevékenysége
Az OMMF területi szerveinek (regionális munkavédelmi felügyelőségek) ellenőrzési módszere
2008. évben is az előző évekhez hasonló volt, azaz a szokásos, nappali munkaidőben végzett ellenőrzések mellett sor került az általánostól eltérő - késő délutáni, esti, hétvégi - ellenőrzésekre
is.
Általános tapasztalat, hogy a szokásostól eltérő időszakban végzett ellenőrzések alkalmával az
eljáró felügyelők az átlagosnál több és súlyosabb szabálytalanságot tártak fel, mivel a munkáltatók kevésbé tartják szem előtt az előírások megtartását akkor, amikor nem várnak ellenőrzést.
Az OMMF munkavédelmi hatósága 2008. évben is fő feladatának tekintette a súlyos jogsértések,
azaz a munkahelyi súlyos baleseteket és foglalkozási megbetegedéseket előidéző veszélyforrások és egészségkárosító hatások feltárását, megelőzését. E cél teljesítése azt eredményezte,
hogy jelentősen növekedett az olyan ágazatok ellenőrzésének aránya, amelyekben gyakori lehet
a súlyos veszélyeztetés. Munkavédelmi ellenőrzések helyszíneinek megtervezésénél, kiválasztásánál elsődleges szempontként szerepelt az ellenőrizendő munkáltatók által végzett tevékenységek veszélyessége, az előfordult munkabalesetek száma és azok gyakorisága.
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A munkavédelmi vizsgálatok megoszlása az alábbiak szerint alakult a 2008. évben:
-

munkavédelmi ellenőrzéssel érintett munkáltatók száma

-

munkavédelmi ellenőrzéssel érintett munkavállalók száma

-

munkavédelmi szabálytalansággal érintett munkáltatók száma

-

munkavédelmi szabálytalansággal érintett munkavállalók száma

25 171
425 576
21 217
265 177

A fenti számban végzett vizsgálatok eredményeképpen kiadott közigazgatási és szabálysértési
határozatok, intézkedések megoszlását a 9. számú ábra mutatja be.
9. számú ábra
Érdemi munkavédelmi határozatok számának megoszlása
2008. év

Szabálysértési
bírság;
1 827

Helyszíni
bírság;
5 667

Eljárási
bírság;
374

Munkavédelmi
bírság;
3 172

Figyelemfelhívás;
2 058

Hiányosság
megszüntetését
előíró;
14 360

Tevékenységet
felfüggesztő;
5 656
Használatot
felfüggesztő;
7 599

Foglalkoztatást
megtiltó; 6 295

A 2008. évben az OMMF felügyelői a határozatokban összesen 97 088 db érdemi – határozatokban foglalt – munkavédelmi közigazgatási intézkedést hoztak, ennek 24,4%-a (23 694) intézkedés született munkaegészségügyi témakörben.
Az év során 3 172 munkavédelmi bírsághatározat született, a kiszabott bírság mértéke
1 137 620 000 Ft. A munkavédelmi bírsághatározatok közül 817 db határozatban található munkaegészségügyi tárgyú súlyos jogsértés, aminek következtében kiszabott munkavédelmi bírság
összege 323 735 000 Ft volt.
A munkabiztonsági intézkedések irányultságát tekintve a következő volt megállapítható:
·

A legtöbb esetben (16 082) az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (védőburkolat, biztonsági berendezés, stb.) miatt kellett intézkedni, ez az összes intézkedés 22%-át tette ki.
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Összesen 7 340 intézkedés született a be-, és leesés elleni védelem hiánya (az összes intézkedés 10%-a), 4 449 a munkaeszközök érintésvédelmi problémái miatt (6%).
Hasonló nagyságrendet képviselnek az emelőgép üzemeltetési szabályainak megszegése,
az egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya, az egyéni védőeszköz juttatási rend szabályozásának hiánya, a villamos hosszabbítók, tápkábelek hiányosságai, illetve az egyéni védőeszköz használatának elmulasztása és biztosításának hiánya miatt
hozott intézkedések.

A munkaegészségügyi intézkedések legnagyobb számban – 3 753 esetben 3 172 munkáltatónál – az alkalmassági vizsgálatok rendjét érintő előírások megszegése miatt születtek.
További nagyszámú intézkedést hozott a munkavédelmi hatóság az alábbi szabálytalanságok
miatt:
- a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális egészségvédelmi követelményeinek megszegése,
- az elsősegélynyújtás megszervezésére, elsősegélyhelyek kialakítására, felszerelésére, jelölésére vonatkozó szabályok megszegése,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályok megszegése,
az előzetes alkalmassági vizsgálat elmulasztása.
6.2.1. Célvizsgálatok, akcióellenőrzések
2008. évben összesen 3 nagy országos célellenőrzésre (elnevezéseik: Kikelet, Kánikula és a Csillagszóró II.), illetve ezek mellett több, kiemelt terület (Gyógy- és wellness-szolgáltatás, diákfoglalkoztatás, színesfém-felvásárló telepek, szürettel összefüggő kiemelt munkák) cél- és akcióellenőrzésre is sor került.
Az ellenőrzések a munkahelyi súlyos baleseteket és foglalkozási megbetegedéseket előidéző veszélyforrások és egészségkárosító hatások felderítését, megelőzését és ezek elleni minél hatékonyabb intézkedések megtételét szolgálták.
A nyári hónapokban elvégzett munkavédelmi ellenőrzések a szezonális foglalkoztatásban érintett
ágazatokra, a nagyobb tömegek által látogatott rendezvényekre és az ott időszakosan működő,
valamint a munkavállalókat az átlagosnál is nagyobb mértékben veszélyeztető ágazatokra, munkahelyekre koncentrálódtak. Így sor került a különböző fesztiválok, szabadtéri rendezvények,
ideiglenes árusítóhelyek, vásárok, piacok, vendéglátó egységek, feldolgozóipari munkahelyek,
építőipari, mezőgazdasági, színesfém-kereskedések ellenőrzésére. A munkavédelmi felügyelők
kiemelten ellenőrizték a nyári diákmunkát, azaz a fiatal munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségét, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételeinek biztosítását.
A IV. negyedévben került sor a bányakapitányságokkal közös ellenőrzésekre, amelyek a bányászati munkahelyeken a foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosítására, a munkaköri alkalmasság
orvosi vizsgálatának elvégzésére, valamint a kockázatértékelés teljes körűségének vizsgálatára
terjedtek ki.
Az OMMF 2008. évben 4 247 alkalommal végzett közös vizsgálatot társhatósággal, legnagyobb
számban a Rendőrséggel, de sok közös vizsgálatot végezett a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal és a Vám- és Pénzügyőrséggel is. A közös ellenőrzések főként a vásárokon, piacokon, valamint az építőipari munkahelyeken valósultak meg.
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A 2008-ban elvégzett célvizsgálatok, akcióellenőrzések:

„Kikelet” fogyasztóvédelmi célellenőrzés
A célellenőrzésre 2008. február 21.-március 31. között került sor. Az OMMF nyolc társhatósággal, együttműködés keretében végezte az ellenőrzést.
A Gyógy- és wellness-szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek célellenőrzése
A célellenőrzésre 2008. május 1-31. között került sor. Az országos célellenőrzés egyrészt társhatósági együttműködés keretében zajlott, másrészt az OMMF önálló ellenőrzései tették ki.
Színesfém, fémhulladék kereskedelem és feldolgozás akcióellenőrzése
Az akcióellenőrzésre 3 alkalommal (2008. április 23-án, 2008. július 18–27. között és 2008. október 15-én) került sor.
„Kánikula” nyári fogyasztóvédelmi célellenőrzése
A 2008. június 30. – augusztus 25. között megtartott célellenőrzés keretében a munkavédelmi
hatóság a munkahelyek és technológiai folyamatok munkavédelmi vizsgálatát végezte el.
A nyári diákmunka ellenőrzése
Az ellenőrzésre a „Kánikula” nyári fogyasztóvédelmi célellenőrzésen belül került sor.
A munkavédelmi felügyelők a nyári diákmunka-szezonra való tekintettel kiemelten ellenőrizték a
fiatal munkavállalók foglalkoztatásának jogszerűségét, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit.
F1 verseny idején a Hungaroringen tartott akcióellenőrzés
A Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőséget érintő, 2008. augusztus 1. – 3. között
megtartott ellenőrzések a rendőrség közreműködésével zajlottak.
Szigetfesztivál akcióellenőrzése
A társhatóságokkal közösen megtartott akcióellenőrzésre 2008. augusztus 5-én, a szigetfesztivál
megkezdése előtt került sor és az a Közép-magyarországi Munkavédelmi Felügyelőséget érintette. Kiemelést érdemel, hogy a fesztivál rendezői még a fesztivál kezdete előtt kértek a Felügyelőségtől egy tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy melyek a rendkívüli körülmények között betartandó munkavédelmi előírások.
Szüreti munkálatok, fesztiválok célellenőrzése
2008. szeptember 1. – szeptember 30. között került rá sor. A közös ellenőrzéseket a munkavédelmi hatóság elsősorban a rendőrkapitányságok, valamint az ÁNTSZ, az APEH, a BÁH, illetve az
NFH munkatársaival együttműködve folytatta le.
Bányászati egységek munkaegészségügyi ellenőrzése
2008. október 16. – 2008. november 20. között került rá sor a Magyar Bányászati és Földtani
Hivatallal közösen. AZ ellenőrzés 14 munkáltató bányászati munkahelyén a foglalkozásegészségügyi ellátás biztosítására, a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálatának elvégzésére,
valamint a kockázatértékelés teljes körűségének vizsgálatára terjedt ki.
„Csillagszóró II.” fogyasztóvédelmi célellenőrzés
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2008. november 20. – 2009. január 4. között megtartott célellenőrzés alkalmával tíz hatóság
hangolta össze tevékenységét a fogyasztók, munkavállalók foglalkoztatási biztonságának és védelmének ellenőrzése céljából.
6.2.2. Az ellenőrzések fő tapasztalatai

Munkavédelmi szemlélet
A gazdasági potenciál mellett a legnagyobb hatóerő a munkahelyi megelőzés szempontjából a
munkavédelmi szemlélet, illetve ennek hiánya.
A multinacionális cégek magukkal hozták a magyarországinál általában magasabb színvonalú
munkavédelmi kultúrájukat és a munkavédelem magas színvonalon tartását megkövetelő minőségbiztosítási rendszerüket. A szegényebb cégek a túlélésért küzdenek, nem rendelkeznek kellő
anyagi lehetőséggel a jó munkavédelmi szakemberek foglalkoztatására, a munkavédelmi rendszerek kiépítésére, ezért náluk a munkavédelem háttérbe szorul.
A munkavédelmi költségek megtakarítása a költségek csökkentésén keresztül egyúttal piaci eszköz, amely eredményeképpen leszoríthatók az árak. A világot érintő gazdasági válsághelyzetben,
az elégtelen erőforrások miatt a legtöbb mikro- és kisvállalkozás – különösen rövidtávon – nem
képes a munkavédelmi kiadások finanszírozására.
Kockázatértékelés
Az ellenőrzött munkáltatók többsége rendelkezett kockázatértékeléssel, ugyanakkor a kockázatértékelés jelentőségét a munkáltatók nagy része még mindig nem érti, így nem érzi annak fontosságát a megelőzés terén sem.
Általános tapasztalat, hogy amennyiben a munkáltatók olyan külső szakemberekre bízzák a kockázatértékelés elkészítését, akik nem is ismerik az adott munkahelyen folyó tevékenységeket
(specialitást), a kockázatértékelések nem tartalmazzák az adott munkahelyre vonatkozó valós
veszélyeket és nem térnek ki valamennyi, a munkahelyen előforduló kóroki tényezőre.
A munkáltató által alkalmazott munkavédelmi szakemberek által készített kockázatértékelések
már jobban közelítenek a valós állapothoz, de ezek is többnyire hiányosak, mert nem térnek ki
például a munkahelyi rákkeltő és egyéb veszélyes anyagokra, veszélyes készítményekre, illetve
amennyiben mégis, akkor a kockázatértékelés kimerül a biztonsági adatlapok „R” és „S” mondatainak felsorolásában, a vegyi expozíciókra ritkán tér ki, kémiai kockázatbecslés pedig túlnyomórészt nem készül.
Sajnálatos, hogy azon esetekben, ahol egészségvédelmi határértékekkel szabályozott expozíciós
lehetőségek fordulnak elő (pl. zaj-, vegyianyag expozíció), a munkahigiénés vizsgálatok hiányoznak, azaz műszeres vizsgálatokkal nem tudják igazolni az egészséget nem veszélyeztető
munkakörnyezet meglétét.
Foglalkozás-egészségügyi ellátás
A munkáltatók munkavállalóik számára általában biztosítják a foglalkozás-egészségügyi ellátást,
de jellemző és ismétlődően visszatérő hiányosság, hogy az építőipari területeken a munkaköri
alkalmasság orvosi vizsgálatai hiányoznak, amely a munkavállalók veszélyeztetését tovább súlyosbítja.
Valamennyi regionális munkavédelmi felügyelőség problémaként említi jelentésében az alkalmi
munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos orvosi vizsgálatok hiányát, illetve rendezetlenségét.
Az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása az építőiparban különösen komoly munkavédelmi kihívást és többletkockázatot jelent, ha alkalmazásukra veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszköz használatával, veszélyes technológiai folyamatban aktuális egészségi állapotuk figyelmen
kívül hagyásával, a terhelhetőségük vizsgálata nélkül kerül sor. Ha a tevékenység által okozott
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megterhelés a munkavállaló számára túlzott igénybevételt jelent (pl. ájulásra való hajlam, szívérrendszeri betegségek esetén), az akár munkabalesetet vagy foglalkozási megbetegedést is
okozhat, ezért a tevékenység folytatása a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat hiányában
igen magas kockázatú, a munkavállaló egészségét súlyosan veszélyezteti. A jelzett probléma feltehetően megoldódik az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényjavaslat 2009-ben történő
elfogadásával.
Az ellenőrzések megállapításai szerint a foglalkozás-egészségügyi orvosok tevékenysége az esetek döntő többségében még mindig csak az orvosi vizsgálatokra szorítkozik: általában nem vesznek részt a jogszabályban előírt kockázatértékelésben, nem kapcsolódnak be a munkavédelmi
feladatok ellátásába, nem ismerik minden esetben a munkavállalók munkakörülményeit, mivel
nem vesznek részt a helyszíni ellenőrzésekben sem.
Ezek a hiányosságok részben a foglalkozás-egészségügyi orvosnak, részben a munkáltatónak
róhatók fel, utóbbiaknak azért, mivel nem kérik fel a foglalkozás-egészségügyi orvost a feladat
ellátásában való közreműködésre.

Munkavédelmi szaktevékenység
A rendszerváltozás óta tart egy kedvezőtlen tendencia a cégek munkavédelmi szakember ellátottsága területén.
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
5/1993 (XII. 26.) MüM rendelet ugyan a munkáltató veszélyességi osztálya és az alkalmazott
munkavállalói létszám függvényében meghatározza a foglalkoztatandó munkavédelmi szakember képesítését és a foglalkoztatás minimális idejét, ezt azonban a gyakorlatban nem tartják
meg. A szerződés keretében foglalkoztatott szakemberek esetében a tevékenység idejét elvétve
határozzák meg és tartják be, holott ezt a rendelet előírja.
A munkavédelmi szaktevékenységet ellátó vállalkozók esetében felmerülő további probléma,
hogy a cégek nyilvánvalóan az olcsóbb vállalkozókat bízzák meg a munkavédelmi tevékenység
ellátásával és csak az ellenőrzések során szembesülnek a szakszerűtlen tevékenységgel.
A munkavállalók munkavédelmi érdekvédelmi képviselete
A munkavédelmi törvény által szabályozott munkavédelmi érdekképviselet (munkavédelmi képviselő, munkavédelmi bizottság, paritásos munkavédelmi testület) formáival a munkavállalók
nagy hányada ma még nem él (nem mer élni). A paritásos testület bevezetésével kapcsolatos
jogalkotói szándékkal ellentétben a feltételek fennállása esetén sem jön létre az együttműködés
ezen fóruma. Egyelőre főként a nagyobb, túlnyomórészt multinacionális vállalatoknál választanak munkavédelmi képviselőket, ahol a munkaügyi viszonyok amúgy is rendezettebbek. A kisebb
cégeknél (ezek között is jellemzően a változó munkahelyűeknél) elmarad a munkavédelmi képviselők megválasztása. Ez a helyzet negatívan hat a munkavédelem színvonalára és a munkavédelmi szemlélet kialakítására egyaránt.
Termelőeszközök, kollektív – és egyéni védőeszközök színvonala
A biztonságos munkavégzéshez szükséges megfelelő minőségű munkaeszközök, kollektív– és
egyéni védőeszközök Magyarországon korlátozás nélkül beszerezhetőek. A munkáltatók eltérő
anyagi helyzete miatt azonban nem mindenki tud élni ezzel a lehetőséggel, ezért általában
együtt használják a korszerű, új és az elavult, régi technológiát. A nagy vállalkozások, multinacionális cégek nagy tőkeerejüknél fogva általában jó eszközellátottságot tudnak biztosítani, ezzel
szemben a kis vállalkozások (amelyek egy része a mai napig kényszervállalkozásnak tekinthető)
nem „tudnak” költeni a munkavédelemre.
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Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos egyik jellemző mulasztás, hogy juttatásának törvényben
megkívánt belső szabályozása hiányzik, amely nélkül a munkavállalók megfelelő védelmi képességű védőeszközökkel történő ellátása sem lehetséges.
Az időszakos biztonságtechnikai vizsgálatra kötelezett munkaeszközök esetében főképp a tőkeszegény vállalkozások nem végeztetik el az ellenőrzést, illetve előfordul, hogy az elvégzett vizsgálatok jelentős része formális. A karbantartásnál a fő cél a termelőképesség megőrzése, a biztonság sokszor nem elsődleges szempont.

A munkavégzés személyi tényezői
A személyi feltételek alakulásában az elmúlt évekhez képest lényeges változás nem tapasztalható.
Egyes szakmákban, munkakörökben (pl. az építőiparban kőműves, ács-állványozó) továbbra is
szakmunkáshiány látható: az építőipari állványokat gyakran nem állványozó szakmunkások, hanem segédmunkások, kőművesek állítják fel, ez megmutatkozik a helyenként szakszerűtlen szerelésnél.
A munkavédelmi oktatás színvonala a gazdálkodó szervezeteknél rendkívül alacsony. Legtöbb
esetben az oktatások formálisak, az oktatók nem azt tartják fontosnak, hogy a munkavállalók
megismerjék a munkahelyen lévő konkrét veszélyforrásokat és azok elleni védekezés módját, a
technológiák veszélyes részeit, hanem azt, hogy a munkavállalók aláírják az oktatási naplót.
A munkavállalók előzetes és időszakos orvosi vizsgálatának elmulasztásáért továbbra is jelentős
számban kerül sor felügyelői intézkedésre, különösen az építőipar, a mezőgazdaság területén,
valamint a kisvállalkozóknál.

Alvállalkozói rendszer, koordináció
A hazai munkavédelmi gyakorlatban visszahúzó tényező a nemzetgazdaság egyes területein különösen elburjánzott alvállalkozói (esetenként szub-alvállalkozói) rendszer.
A vállalkozási lánc végén álló gazdálkodó egységek a csekély jövedelmezőség miatt nem képesek a munkavédelmi kiadások finanszírozására, ugyanakkor a munkavédelmi helyzet romlása
visszahat a termelés színvonalára, minőségére, így a biztonsági kiadásokon spóroló vállalkozások
idővel még nagyobb gazdasági hátrányba kerülnek.
Amíg korábban az anyavállalathoz tartozott az üzemeltetés, a karbantartás, a felújítás, most ezt
több, sokszor egymástól független külső cégek, alvállalkozók végzik, amelyek helyismerete,
munkavédelmi ismerete nem éri el a kívánatos mértéket. Ez önmagában növeli a balesetveszélyt, amit csak fokoz a résztvevő cégek munkavégzése munkavédelmi szempontú összehangolásának hiánya.
6.2.3. A végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítésének ellenőrzése
(utóellenőrzés)
Az elmúlt évek tapasztalatai miatt a felügyelőségek az elmúlt évben nagyobb figyelmet fordítottak a határozatban foglalt kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésére, mint a korábbi években. Az ellenőrzések eredménye szerint a munkavédelmi eljárásokban a munkáltatók nagyobb
része végrehajtja a kötelezést.
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Az előző évhez képest az eljárási bírság számának (32,2%) és összegének (67,7%) jelentős növekedését egyrészt a határozatban foglalt kötelezettségek végrehajtásának előtérbe helyezése
(növekedett az ilyen jellegű ellenőrzések száma), másrészt az eredményezte, hogy az eljárási
bírság magasabb összeghatárok között szabható ki.
Az utóellenőrzések számának, illetve az eljárási bírságok számának és összegének alakulását az
alábbi 6. számú táblázat foglalja össze
6. számú táblázat
Utóellenőrzések
Év

Száma (db)

Eljárási bírságok

Előző év
százalékában (%)

Száma (db)

Összege (Ft)

2007

1 445

82 %

283

24 653 000

2008

4 718

327 %

374

41 345 000

6.2.4. Bírságok
A kiszabott bírságok száma és összege tekintetében emelkedés tapasztalható a korábbi évhez
képest. A növekedést indokolta, hogy 2008. évben a felügyelők főként a kiemelt ágazatokban
folyattak ellenőrzéseket, és nagyobb hangsúlyt fektettek a kiemelt veszélyhelyzetek feltárására.
A kiszabott bírságok számát és összegét – az előző évi adatokhoz viszonyítva – a 7. számú
táblázat tartalmazza.
7. számú táblázat
Száma
2007.

2008.

Előző év
%-ában

Szabálysértési

6 842

7 494

109,5

Munkavédelmi

3 104

3 172

102,2

283

374

132,2

10 229

11 040

107,9

Bírságfajta

Eljárási
Összesen

Összege
2007.

2008.

Előző év
%-ában

94 742 000

134 829 000

142,3

1 000 735 000 1 137 620 000
24 653 000

41 345 000

1 120 130 000 1 313 794 000

113,7
167,7
117,3

6.2.5. A közérdekű bejelentések, panaszok
A hatósági munkával összefüggenek a bejelentések, panaszok kezelésének, regisztrálásának feladatai is.
A közérdekű bejelentések, panaszok száma a következő volt a 2008. évben:
- közérdekű bejelentés 1 391,
- panaszbejelentés 553.
A munkabiztonsági tárgyú bejelentések, panaszok a kollektív védelem (pl. védőkorlát hiánya, elkerítés hiánya), illetve az egyéni védőeszközök hiánya, a beesési vagy leesési veszéllyel járó tevékenység, szabálytalan bontás, nem megfelelő állvány építése vagy előírás-ellenes daruzás miatt érkeztek a hatósághoz, de jelentős volt zajos, poros építkezésekre vonatkozó bejelentések
száma is.
Az építőipart érintő legjellemzőbb munkaegészségügyi hiányosságok miatti panaszok túlnyomó
többsége a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztását vagy például a szociális helyiségek hiányát jelezte.
A munkaegészségügyi tárgyú bejelentések jellemzően a kedvezőtlen meleg, illetve hideg munkakörnyezetben szükséges munkáltatói intézkedések (pl. pihenőidő és védőital biztosítása) elmulasztása és a munkahelyek nem megfelelő szellőzése miatt történtek.
Érkeztek bejelentések az elsősegélynyújtó helyiség kialakításának hiánya, a képernyő előtti
munkavégzésre vonatkozó előírások megszegése, a munkahely nem megfelelő megvilágítása
miatt, továbbá az ivóvíz biztosításának hiányára hivatkozással is.
Több esetben vonatkozott a bejelentés valamilyen vegyi anyaggal végzett munkát érintő expozíció vagy mérgezés gyanújának kivizsgálására. Ez évben megjelentek a bejelentések tartalmában
a pszichoszociális kóroki tényezők is (pl. munkahelyi stressz, „pszichoterror” stb.)
6.3. A Munkavédelmi Információs Szolgálat működése
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség feladatai közé tartozik, hogy tájékoztatással és tanácsadással segítse a munkáltatókat és munkavállalókat, illetve a munkavédelmi
képviselőket.
Ennek érdekében az OMMF 2003 óta koordinálja a közcélú állami munkavédelmi információs
rendszer működését, és működteti az ingyenes zöldszámon (80/204-292) hívható Munkavédelmi
Információs Szolgálatot (továbbiakban: MISZ), amely az integrációt követően 2008-ban már
nem csak a munkahelyi biztonság, hanem a munkahelyi egészség tárgykörében is ad információkat.
Az OMMF 2007 októberétől a telefonos munkavédelmi információs rendszer működtetése mellett
a tájékoztatási és tanácsadási tevékenység szélesítésével, a regionális munkavédelmi felügyelőségek munkavédelmi felügyelő tanácsadóin keresztül, a hatósági munkáktól elkülönített módon,
személyes, közvetlen tanácsadási feladatokat is ellát.
A kölcsönös bizalmon alapuló tanácsadás az üzleti élet kulcsfontosságú része, a vállalkozás tudásbázisának állandó forrása, és jelentős segítséget jelenthet a munkáltatóknak, munkavállalóknak ahhoz, hogy az egészséges és biztonságos foglalkoztatás feltételeit megteremtsék.
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A tanácsadás iránti igényt a szolgálathoz érkezett nagyszámú megkeresés igazolta: 2008. évben
összesen 17 123 megkeresés érkezett, amelyből 10 478 eset a munkavédelmi felügyelő tanácsadók megkeresése teszi ki. A megkeresések számát a 8. számú táblázat mutatja be. A munkavédelmi felügyelő tanácsadók ismertségének növekedése játszhatott közre abban, hogy a telefonon történő megkeresés száma 2003 óta először - 5%-kal - csökkent.
8. számú táblázat

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

Megkeresések száma

Munkavédelmi felügyelő tanácsadók
MISZ telefonon

10 478
6 645

Összesen

17 123

A 9. számú táblázat adataiból kitűnik, hogy az anonimitás figyelembevételével önként közölt
adatok alapján továbbra is legnagyobb számban a munkáltatók keresték meg a Szolgálat munkatársait (40,76%).
9. számú táblázat
Tanácsot kérő típusa
Munkáltató
Munkavédelmi szakember
Munkavállaló
Egyéb
Magánszemély
Foglalkozás-egészségügyi szakember
Érdekképviseleti szerv
Összesen

MISZ
összes
telefonon
megkeresés
952
6 979
3 159
4 531
1 328
2 567
881
1 778
248
865

%
40,76%
26,46%
14,99%
10,38%
5,05%

0

234

1,37%

77

169

0,99%

6 645

17 123

100,0%

Az egységes munkavédelmi hatóság létrejöttével a munkavédelmi felügyelőség feladata lett a
munkaegészségügyi tartalmú adatok kezelése is, ami nagyszámú megkeresést eredményezett.
Az előzőekhez kapcsolódóan sok kérdés érkezett a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladataival, illetve a munkavégzés személyi feltételeivel, illetve a kis- és középvállalkozások részéről a munkabiztonsági szaktevékenységhez kapcsolható feladatok ellátásával összefüggésben. Gyakran kértek segítséget a munkabalesetek értelmezésével és bejelentésével, továbbá a veszélyes munkaeszközök munkavédelmi üzembe helyezésének feltételeivel kapcsolatban. Jelentős volt az érdeklődés a munkahelyek, üzemek állapotával kapcsolatos munkáltatói
feladatokról is.
Az OMMF a tanácsadás mellett szóróanyagok és szakmai kiadványok terjesztésével, segédanyagok honlapon történő közzétételével is segíti a munkáltatókat munkavédelmi kötelezettségeik teljesítésében.
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6.4. Nemzetközi kapcsolatok
Az OMMF elnöke képviseli Magyarországot az EU tagállamok Munkafelügyeleti Vezetőinek Bizottságában (SLIC). Az OMMF rendszeres kapcsolatot tart fenn a külföldi munkafelügyeletekkel,
mint társszervezetekkel és a munkavédelemmel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, illetve
közreműködik a SLIC négy munkacsoportjának munkájában (azbeszt, kézi tehermozgatás, gépek munkabiztonsága, hatósági munka), továbbá más nemzetközi szervezetekben is képviseli
Magyarországot: EU-OSHA (Európai Munkavédelmi Ügynökség), ILO (Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet), Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények javításáért (Dublin).
Az OMMF képviseli Magyarországot az Európai Bizottság keretében működő két egyéni védőeszköz munkacsoportban (PPE, ill. ADCO), részt vett a munkacsoport értekezletein, ellátta az ebből
adódó feladatokat.
2008-ban az OMMF és az OMFI munkatársai több országban (EU tagállamok) vettek részt rendezvényeken. Az EU technikai segítség és információcsere szolgáltató egysége (TAIEX) felkérése
alapján a Banja Luka-i, 2008. október 24-én megrendezett konferencián az OMMF képviselője is
részt vett és tájékoztató előadást tartott.
2008. március 27-én a román társhatósággal megkötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírásra az SZMM-ben került sor, a két ország munkaügyi államtitkárainak részvételével.
Az OMMF folyamatosan közreműködik az EU „13. Foglalkoztatás és szociális ügyek” (SZMM), az
„5. Foglalkoztatás és szociálpolitika” (SZMM), a „Progress”, valamint az „1. Áruk szabad mozgása” (GKM) munkacsoport munkájában, emellett esetenként adatszolgáltatást végez az Európai
Unió, az ILO és más nemzetközi szervezetek részére.
A nemzetközi tevékenység részének tekinthető még az egyéni védőeszközök vizsgálatát, tanúsítását, illetve ellenőrzését végző szervezetek kijelölése és brüsszeli bejelentése, a kijelölés folyamatos felülvizsgálata.
6.5. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség Nemzeti Munkavédelmi Fókuszpontjának
működése
Az OMMF, mint az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA; Bilbaó, Spanyolország) Nemzeti Fókuszpontja folyamatosan végezte a munkavédelmi tájékoztatással kapcsolatos feladatokat
és működtette/fejlesztette a fókuszpont weblapját, illetve a szokásos fókuszponti tevékenységek
(adatgyűjtés, kiadványok, fordítások véleményezése, korrektúrája stb.) mellett részt vett a „Kockázatfigyelő” programban.
Az OMMF négytagú delegációval (OMMF munkavédelmi elnökhelyettes, Fókuszpont vezető, valamint a szociális partnerek részéről az OÉT Munkavédelmi Bizottság munkáltatói és munkavállalói oldalak ügyvivői) képviseltette magát a 2007. évi Európai Hét záró rendezvényén 2008. február 6-án Bilbaóban.
Az Európai Munkavédelmi Hét (újabb elnevezéssel Európai Tájékoztatási Kampány) keretében az
OMMF megrendezte a 2008-2009. évi kampány nyitó rendezvényét (2008. június 16., Budapest,
340 résztvevő), valamint két kapcsolódó rendezvényt (Budapest 300 fő résztvevővel, Nyíregyháza 100 fő résztvevővel), emellett több alkalommal (Eger, Veszprém, Zalaegerszeg, Debrecen)
vett részt regionális munkavédelmi fórumokon.
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A 2008. október 20-án, Budapesten rendezett munkavédelmi fórumon részt vett és előadást tartott az EU-OSHA igazgatója, Jukka Takala, valamint az SZMM államtitkára, Simon Gábor. Az EUOSHA igazgatója 2008. februárjában már látogatást tett Budapesten az OMMF-nél, amelynek
célja az EU-OSHA és a Fókuszpont kapcsolatának elmélyítése, a további együttműködés részleteinek megtárgyalása volt.
A Fókuszpont üléseken (2008. január 23. Brüsszel, 2008. május 20-21. Bilbao, 2008. november
20-21. Bilbao) az OMMF képviselte a Nemzeti Fókuszpont szervezetét. Az Európai Munkavédelmi Ügynökség gyökeresen átalakította a fókuszpontoknak az Európai Hét tevékenységeire nyújtott támogatás rendszerét. Az ún. ECAP (European Campaign Assistance Package, Európai kampánytámogatási csomag) keretében az Ügynökség biztosítja a továbbiakban nem csak a nyomtatott tájékoztató anyagokat, de az Európai Héttel kapcsolatos különféle események szervezését
és lebonyolítását is.

7. A bányafelügyelet 2008. évi munkavédelmi tevékenysége
7.1. Jogi szabályozási tevékenység
Az MBFH az év során az energiaügyekért felelős miniszternek a következő miniszteri rendelet
tervezeteket nyújtotta be:
- az egyes munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeinek megállapításáról;
- a műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésekről és gyakorlatról;
- a kőolaj- és földgázbányászat biztonsági követelményeiről;
- az általános robbantási biztonsági szabályzatról;
- a keszonmunka biztonsági szabályzatról.
A Keszonmunka Biztonsági Szabályzat tervezetet az MBFH az OMMF-fel közösen dolgozta ki. Az
előbbieken túl az MBFH 7 munkavédelmi tárgyú jogszabály tervezetet véleményezett.
7.2. A hatósági ellenőrzések tapasztalatai
A Bányakapitányságok az MBFH Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti, az éves munkatervben meghatározott 24 üzemben komplex ellenőrzést, továbbá 75 üzemben központilag elrendelt célellenőrzést tartottak.
A bányafelügyelet a munkavédelmi helyzet javítása, illetve az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében az ellenőrzések előbbi két formáját kiegészítette és a hatósági ellenőrzések
végzésére célcsoportok hozott létre, amelyek mellett egyes területeket célzottan vizsgált.
A célellenőrzések tárgya a veszélyes technológia és a veszélyes időszakos biztonsági felülvizsgálatának végrehajtása volt, a célzott szakterületet a robbanóanyag-gyártó üzemek jelentették. A
célcsoportok ellenőrzési témája a munkahelyek megfelelőségének, illetve a kockázatértékelés
meglétének, előírásszerű elkészítésének vizsgálata volt. Külön figyelmet fordítottak a bányakapitányságok a bányászati technológiát alkalmazó, nem bányászati célból végzett tevékenységek
(4-es metró, M6-os alagutak) munkahelyeinek ellenőrzésére.
A 2008-ban elvégzett ellenőrzések adatai az alábbiak szerint foglalhatók össze:
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munkabiztonsági szempontból ellenőrzött üzemek száma: 327
hiányosság megszüntetését előíró határozatok, intézkedések száma: 61 db, 128 db
a foglalkoztatást megtiltó határozatok száma, az érintett létszám: 1 db, 1 fő
a használatot felfüggesztő határozatok, érintett munkaeszközök száma: 18 db, 20 db
a tevékenységet felfüggesztő határozatok, érintett tevékenységek száma: 3 db, 3 db
a munkavédelmi bírsághatározatok száma, összege: 20 db, 32 900 000 Ft
a szabálysértési eljárás keretében kiadott szabálysértési bírsághatározatok és a kivetett
helyszíni bírságok száma, a kiszabott bírságok összege: 23 db, 530 000 Ft.

7.3. A Munkavédelmi Információs Szolgálat működése
A Munkavédelmi Információs Szolgálatot az Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szervezetén
belül egy fő látja el a hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységektől elkülönülten. Az MBFH
Munkavédelmi Információs Szolgálatához a 2008. évben 211 megkeresés érkezett, amely mintegy 10 %-kal kevesebb, mint az előző évben volt.
A feltett kérdéseket 17 tárgykörbe lehetett csoportosítani, a kérdések 63 %-át a jogszabályokkal, a hőmérsékleti normákkal, a kockázatértékeléssel, a munkahely kialakításával, a gépek, berendezések biztonsági követelményeivel, az időszakos biztonsági felülvizsgálattal és a munkáltató munkavédelmi kötelezettségeivel kapcsolatban tették fel.

II. A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETÉS
Az országos szintű érdekegyeztetés legfontosabb fóruma az Országos Érdekegyeztető Tanács
(OÉT) állandó szakbizottságaként működő, a munkavállalók, a munkaadók érdekképviseleti
szervezetei és a Kormány képviselőiből álló Munkavédelmi Bizottság.
Az OÉT Munkavédelmi Bizottsága 2008-ban öt alkalommal tartott teljes ülést, amelyek között
egy alkalommal volt két napos kihelyezett ülés. Több esetben került sor ügyvivői értekezletre,
valamint munkacsoport ülések megtartására is.
Az üléseken megtárgyalt főbb napirendi pontok:
- A munka-egészségügyi feladatok átvételét követően szükségessé váló szakmai jogszabálymódosítások tervezeteinek megvitatása:
· A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Kormány rendelet
módosítása
· A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet módosítása
· A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és
véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosítása
- A munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló …/2008. (…) SZMM rendelet tervezet véleményezése.
- A Munkavédelmi Információs Rendszer 2007. évi munkájáról szóló tájékoztató megvitatása.
- Tájékoztató jelentés a Kormány részére a nemzetgazdaság 2007. évi munkavédelmi helyzetéről” szóló tervezet véleményezése.
- A Munkavédelem Országos Programjáról szóló 20/2001. (III. 30.) OGY határozat (MOP) végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatása.
- A Nemzeti Munkavédelmi Politika megvitatása.
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- Ismertetésre került az OÉT felkérésére az egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott
munkavállalók expozíciós idejének korlátozásáról szóló tervezete.
- A Bizottság az előző évekhez hasonlóan meghatározta a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására érkezett pályázatok kiemelt támogatási céljait.
Az elmúlt évi tevékenységet értékelve a munkavállalói oldal megállapította, hogy az OMMF
2008. első felében igen feszített tempóban dolgozott, a Munkavédelmi Bizottság üléseinek sűrítésével biztosította az előkészített szakmai anyagok és tervezetek véleményezését. Az Bizottság
elé terjesztett fajsúlyos anyagok egy része az Országos Érdekegyeztető Tanács elé is került, ahol
mindhárom oldal részéről egyhangú támogatást kapott, ezzel is deklarálva, hogy a Munkavédelmi Bizottság, illetve az előterjesztők alapos munkát végeztek. 2008. második felében a bizottság
ülései ritkultak, a jogszabályalkotási tevékenység lelassult.
Alapvető gondnak jelzik továbbra is, hogy nem sikerült előre lépni a munkahelyi egészségkárosodások és balesetek elkülönített biztosítási ága bevezetése tekintetében, illetve a 2007. évben
befolyt munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására szolgáló pályázati kiírás csak 2008 végén
jelent meg.
Az oldal jelezte az OMMF tevékenységének köszönhető pozitív változást, amely szerint a munkavédelmi felügyelők ellenőrzéseik során igénylik a munkavédelmi képviselők személyes részvételét az ellenőrzéseken, mert ezzel jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy a képviselők „megbecsülése”, illetve elismertsége tovább javul úgy a munkaadók, mint a munkavállalók körében.
Összegezve elmondható, hogy 2008-ban az OÉT Munkavédelmi Bizottsága eleget tett az Mvt.ben rögzített feladatainak.
Budapest, 2009. június

Dr. Herczog László
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú függelék: Munkabalesetek alakulása területi bontásban
2008. év

Régió

Az összes munkabalesetből

Megye
összesen
halálos

Nyugat-dunántúl

Győr
Vas
Zala

Nyugat-dunántúl
Közép-dunántúl

Fejér
Komárom
Veszprém

Közép-dunántúl
Dél-dunántúl

Baranya
Somogy
Tolna

Dél-dunántúl
Közép-magyarország

Főváros
Pest

Közép-magyarország
Észak-magyarország

Borsod
Heves
Nógrád

Észak-magyarország
Észak-alföld

Hajdú
Szabolcs
Szolnok

Észak-alföld
Dél-alföld
Dél-alföld
Külföld

Összesen

Bács
Békés
Csongrád

súlyos
csonkulásos

egyéb
súlyos

súlyos
összesen

csonkulásos
összesen

1 529
702
476
2 707
1 382
1 282
815
3 479
839
603
582
2 024
4 377
1 977
6 354
1 277
685
492
2 454
787
848
876
2 511
926
592
790
2 308
380

5
2
3
10
8
6
7
21
5
3
3
11
14
17
31
6
0
1
7
5
3
4
12
8
3
5
16
8

5
1
1
7
4
3
1
8
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2. számú függelék: Munkabalesetek alakulása régiónként

MUNKABALESETEK MEGOSZLÁSA RÉGIÓNKÉNT
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