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MUNKAVÉDELEM A BÍRÓSÁGI ÍTÉLKEZÉS TÜKRÉBEN

TARTALOM

Jelen jogeset-tanulmányban két megyei közigazgatási és munkaügyi bírósági ítéletet elemzünk. Mindkét esettanulmány a munkavédelmi döntések bizonyítottsága,
a tényállás kellő tisztázása kérdéskörében tartalmaz információkat (a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
50. §-ban foglaltak értelmezése tárgyában).

MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG
Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság
2016. június 23-i plenáris üléséről ....................................................... 2

A LEGIONELLA-EXPOZÍCIÓ
MUNKAVÉDELMI VONATKOZÁSAI II. RÉSZ

NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
DR. H. NAGY JUDIT
Munkavédelem a bírósági ítélkezés tükrében

2016. február 4-én hatályba lépett a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi
előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet, amely munkavédelmi szempontból is hatalmas előrelépést jelent, mivel a hatályos nemzeti jogszabályok
a Legionella-expozíció vonatkozásában ez idáig egyáltalán nem tartalmaztak
külön rendelkezést, annak ellenére, hogy kockázati tényezőt jelenthet Magyarországon is. A cikk II. része a Legionella-expozíció tekintetében elvégzendő kockázatbecsléssel és a kockázatkezelés lehetőségeivel foglalkozik.

ELINDULT AZ EURÓPAI MUNKAVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG
2016-17. ÉVI KAMPÁNYA
A gyakoribb megbetegedések megelőzése érdekében gondoskodni kell arról,
hogy a munkával töltött életünk során végig biztonságos és egészséges munkakörülmények között dolgozzunk. Az Európai Unió szakpolitikája keretet nyújt e
kihívás kezeléséhez.

EURÓPAI MUNKAVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG VITAIRAT…
Jelen évtizedünkben a fejlemények elérték azt a kritikus tömeget, ami az online
platformokon koordinált munkaszervezés merőben új formáinak megjelenését teszi lehetővé. „A tömeges kiszervezés” (crowdsourcing) definíciója online munkaerő-közvetítőkön keresztül szervezett fizetett munkavégzés. Ez a munkavégzés
különböző formáit öleli fel, amelyek több szempont mentén differenciálhatók.

A TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI…
A rohanó világunk technológiai fejlődése olyan ütemben zajlik, hogy napról-napra
nehezebb lépést tartani a legújabb fejlesztésekkel, mind az iparban és a munka világában, mind akár a mindennapi életünkben egyaránt. Szakemberként nem szabad figyelmen kívül hagynunk ezen innovációkat, mivel az ipar forradalmasításával
együtt a dolgozó ember életére is nagy hatást gyakorolnak. A munkahelyek veszélyazonosítási gyakorlatának fejlesztésére és a kockázatok alternatív kezelésére
létező innovatív megoldások napi alkalmazása kishazánkban még nem túl elterjedt.

A VESZÉLYES BERENDEZÉSBEN (TÉRBEN)
BESZÁLLÁSSAL VÉGZETT MUNKÁK BIZTONSÁGÁRÓL
A veszélyes berendezésben (térben) beszállással végzett munkák megszervezésének és előkészítésének, valamint végrehajtásának munkavédelmi feltételeit a vonatkozó jogszabályi előírások és szabványi ajánlások részletesen szabályozzák. A
cikk II. része egy megtörtént halálos munkabaleset kivizsgálásának tanulságait
mutatja be.
MUNKAVÉDELEM ANNO
Munkavédelem 1957. III. évfolyam 3–4. számából.
Bernhardt György: Az üzemi baleseti statisztika jelentősége és néhány problémája

Főszerkesztő:
NESZTINGER PÉTER
Szerkesztőbizottság:
BALOGH KATALIN
DR. H. NAGY JUDIT
DR. MADARÁSZ GYULA
SZAUER GYÖNGYI
Technikai szerkesztő:
LACZIK DÓRA
Tördelő:
ZSIDIK KATALIN

................................. 3

NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
NÉDÓ FERENC
A Legionella-expozíció munkavédelmi vonatkozásai II. rész ........ 10
NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
LACZIK DÓRA
Munkavédelmi szeminárium .............................................................. 18
NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
BALOGH KATALIN
Elindult az Európai Munkavédelmi Ügynökség
2016-17. évi kampánya .......................................................................... 20
EURÓPAI MUNKVAVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG
A munkavégzés jövőjének áttekintése ........................................... 25
KARKUSZ ÁDÁM
A technológiai innovációk alkalmazásának lehetőségei
a munkavédelemben ........................................................................... 30
RÁDÓCZKI ZOLTÁN
Légzésvédők illeszkedésvizsgálata

................................................... 36

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
PUSZTI TIBOR
A veszélyes berendezésben (térben)
beszállással végzett munkák biztonságáról II. rész ...................... 38
NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
BALOGH KATALIN
Munkavédelem anno .......................................................................... 42
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
GUNCZER LÁSZLÓ
Gumiipari hengerszéken bekövetkezett súlyos csonkulásos
munkabaleset vizsgálata, elemzése ................................................. 44
NGM MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
FÖLDHÁZI ÁKOS
A fontosabb munkavédelmi szabványok a Szabványügyi Közlöny
2014/1–2015/6. számai alapján ........................................................... 48

Kiadja: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 Budapest, József Nádor tér 2–4.
Postacím: 1369 Budapest, Pf. 481.
A szerkesztőség telefonszáma: +36 (1) 795 1400
E-mail: szakkepzes@lab.hu
Felelős kiadó: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
Megjelenik negyedévenként
Az előfizetés ára egy évre: 6 100,- Ft+áfa
Előkészítés és gyártás: NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
HIVATAL DIGITÁLIS NYOMDA

