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Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
I. FEJEZET: AZ ÁLTALÁNOS PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE
A./ Az általános piacfelügyeleti tevékenységek felülvizsgálata
Információ a 2010–2013 közötti időszakban meglévő általános piacfelügyeleti szervezetről és
infrastruktúrákról
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF), illetve területi
felügyelőségei 2011. december 31-ig, ezt követően az OMMF jogutódja, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (a továbbiakban: NMH MMI), illetve a fővárosi/megyei
kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervei láttak el a piacfelügyeleti hatósági
feladatokat az egyéni védőeszközök, illetve a munkaeszközök (gépek) tekintetében.
A vizsgált időszakban a munkavédelmi hatóság – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.),
valamint az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
illetve a későbbiekben a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek
feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján – a szervezett
munkavégzés munkavédelmi hatósági ellenőrzése keretében, saját hatáskörben vizsgálta az egyéni
védőeszközök és gépek biztonságosságával és megfelelőségével kapcsolatos szabályok betartását. A
szervezett munkavégzés során használt gépek és egyéni védőeszközök nem megfelelősége esetén a
munkavédelmi hatóság által tett megállapítások csak a munkahelyen alkalmazott eszközre és a
munkáltató viszonylatában voltak értelmezhetőek, illetve a hatóság csak a megfelelőségi tanúsítvány
meglétét ellenőrizte. Az Mvt. alapján a munkavédelmi hatóság által alkalmazható szankció a
munkahelyen használt eszköz működésének vagy használatának felfüggesztése lehetett [nem a termékek
piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) szerinti szankció].
A munkavédelmi hatóság a vizsgált időszakban a biztonságossági követelményeknek nem megfelelő
termékekről tájékoztatta a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, azonban egyéb piacfelügyeleti
intézkedést (pl. forgalomból való kivonást, forgalomból való visszahívást) nem rendelt el. A
munkavédelmi felügyelők által végzett munkahelyi ellenőrzések során feltárt, a biztonságossági
követelményeknek nem megfelelő termékek esetében meghozott korlátozó vagy tiltó intézkedésekről a
munkavédelmi felügyelőségek az OMMF, illetve az NMH MMI útján kezdeményezhettek riasztást.
Információk a piacfelügyeleti tevékenységekre rendelkezésre álló összes erőforrásról
2010
1.1. A piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álló költségvetés névleges értéken
(EUR)
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2012

2013

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
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1.2. A piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére álló költségvetés relatív értékben (a
teljes nemzeti költségvetés %-ában)
2.
A piacfelügyeleti hatóságok
rendelkezésére álló személyzet
(átlaglétszám)
3.
Az piacfelügyeleti hatóságok
rendelkezésére álló ellenőrök száma
(átlaglétszám)

nincs adat nincs adat nincs adat nincs adat
239 fő

186 fő

164 fő

166 fő

149 fő

124 fő

100 fő

105 fő

Megjegyzés a táblázat 1.1. és 1.2. pontjaihoz: A munkavédelmi hatóság feladatai között a piacfelügyeleti
feladatok ellátása nincs fókuszban, ezért a hatóság külön e tevékenységre megállapított költségvetéssel nem rendelkezik.
B./ A piacfelügyeleti tevékenységek működésének értékelése
Az általános – tehát nem csak a munkahelyeken lefolytatott ellenőrzés során végzett – piacfelügyeleti
hatósági feladatok ellátására a munkavédelmi felügyelőségek a vizsgált időszakban nem voltak
alkalmasak. A 2010-2013 közötti időszakban a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége a munkavédelmi
felügyelőségek által az OMMF, illetve NMH-MMI útján kezdeményezett KPIR riasztásokra
korlátozódott. Emellett a tagállamok hatóságai által a RAPEX rendszerbe szolgáltatott információk
kerültek továbbításra a munkavédelmi felügyelőségek felé.

II. FEJEZET: MEGHATÁROZOTT ÁGAZATOKBAN FOLYÓ PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK

1. Egyéni védőeszközök
Az I. fejezetben kifejtettek alapján a „gazdasági célfelhasználású” egyéni védőeszközök nem
megfelelősége esetén a munkavédelmi hatóság az Mvt. alapján a szervezett munkavégzés során
alkalmazott egyéni védőeszköz használatát függesztette fel. Piacfelügyeleti intézkedésként a
munkavédelmi hatóság információt szolgáltatott a fogyasztóvédelmi hatóság felé (KPIR riasztás),
forgalomból való kivonást, forgalomból való visszahívást stb. nem rendelt el.
A munkavédelmi felügyelő által végzett munkahelyi ellenőrzés során feltárt, a biztonságossági
követelményeknek nem megfelelő termék esetében meghozott korlátozó vagy tiltó intézkedésről a
munkavédelmi felügyelőség egy alkalommal kezdeményezett riasztást az OMMF útján a 2010-2013
közötti időszakban. A kifogásolt egyéni védőeszköz használatának azonnali felfüggesztésére azért került
sor, mert a fültok nem rendelkezett a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti megfelelőség tanúsítás
jelöléseivel és tájékoztatóval. Nem rendelkezett EK-jelöléssel, védelmi képessége nem volt
beazonosítható, EK-megfelelőségi nyilatkozattal, EK-típustanúsítvánnyal nem rendelkezett, és
használati útmutatót sem mellékeltek a védőeszközhöz.
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2. Gépek
Az I. fejezetben kifejtettek alapján a gépek nem megfelelősége esetén a munkavédelmi hatóság az Mvt.
alapján a szervezett munkavégzés során alkalmazott gép (munkaeszköz) használatát függesztette fel.
Piacfelügyeleti intézkedésként a munkavédelmi hatóság információt szolgáltatott a fogyasztóvédelmi
hatóság felé (KPIR riasztás), forgalomból való kivonást, forgalomból való visszahívást stb. nem rendelt
el. A munkavédelmi felügyelők által végzett munkahelyi ellenőrzések során feltárt, a biztonságossági
követelményeknek nem megfelelő gépek esetében meghozott korlátozó vagy tiltó intézkedésről a
munkavédelmi felügyelőségek összesen 3 alkalommal kezdeményeztek riasztást az OMMF, illetve az
NMH MMI útján a 2010-2013 közötti időszakban.
2010. évben egy kétkamrás tömörítő présberendezés esetében került sor KPIR riasztásra. A gépen a
figyelmeztető feliratok nem megfelelősége és a használati útmutató hiányossága összefüggésbe hozható
volt egy súlyos csonkolással járó munkabaleset bekövetkezésével.
2012. évben egy műanyag kötegek vágását végző gépen történt súlyos csonkolásos munkabaleset
következtében szolgáltattunk adatot a KPIR rendszerbe. A riasztást a gép védőburkolatának nem
megfelelő kialakítása indokolta.
2013. évben egy tűzifa hasító gép használatának felfüggesztését követően intézkedtünk KPIR
riasztásról. A gép veszélyes terébe történő benyúlás nem volt műszaki megoldással megakadályozva,
ami miatt fennállt a kéz csonkolásának veszélye.
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