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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
(Mvt.) módosítása

Módosította: az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvény
Hatályos: 2016. július 8-tól
A módosítás lényege:
• A választás kötelező megszervezésének eseténél a munkavállalói létszámot
50-fől 20-főre csökkentették.
• Az Mvt.-ből kikerült, hogy csak a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalók esetén érvényes az előírás.
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A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
(Mvt.) módosítása

A módosítás eredménye:
• A módosítással nagyságrendileg tízezer, korábban nem érintett munkáltatónak
kell munkavédelmi képviselő választást lebonyolítani.
• Törvényi változást követő fél éven belül megduplázódott azon munkáltatók
száma, ahol munkavédelmi képviselőt választottak.
• 2017. január: az ellenőrzött munkáltatók 22,5%-nál választottak képviselőt, az
előző évben ez az arány kb. 10% volt.
•

A jogszabály módosítás ténye miatt a már eddig is érintett munkáltatók (illetve
munkavédelmi szakemberek) előtt is fókuszba került a témakör.
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A munkavédelmi képviselő megválasztásának szabályai I.
A választást kell tartani, ha a munkáltatónál a munkavállalók létszáma
legalább 20 fő.

Ha a munkáltató 20 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat:
- a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi megbízott vagy ezek hiányában
- a munkavállalók többsége is kezdeményezheti a választást.

Mindkét esetben a választás lebonyolítása és a feltételek biztosítása a
munkáltató kötelezettsége.
A munkavédelmi képviselő megválasztásánál a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvénynek (Mt.) az üzemi tanács tagjaira vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően (értelemszerűen) alkalmazni.
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A munkavédelmi képviselő megválasztásának szabályai II.
Munkavédelmi képviselővé választható:
• az a cselekvőképes munkavállaló,
• aki – az újonnan alakult munkáltatót kivéve – legalább 6 hónapja a
munkáltatóval
• munkaviszonyban áll és
• az adott telephelyen dolgozik.
Nem választható munkavédelmi képviselővé, aki
• munkáltatói jogot gyakorol,
• vezető hozzátartozója,
• választási bizottság tagja,
• munkáltatónál munkaviszony keretében munkavédelmi feladatot lát el.
5

A választás menete
I. Választási Bizottság létrehozása:
• A választás előkészítése, lebonyolítása, a választási eljárási
szabályainak megállapítása a választási bizottság feladata.
• Létszáma legalább 3 fő.
• A választás időpontja előtt legalább 60 nappal létre kell jönnie.
• A bizottságot az üzemi
munkavállalók hozzák létre.

tanács,

ennek

hiányában

a
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A választás menete
II. Jelöltállítás:
• Választható munkavállalók névsorát a választási bizottság állapítja meg.
• A névsort a választást megelőzően legalább 50 nappal közzéteszi.
• Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább 10%-a vagy
választásra jogosult 50 munkavállaló vagy a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet.
• A választási bizottság a jelöltet a választást megelőzően legalább 30
nappal nyilvántartásba veszi.
• A jelöltlistát a választási bizottság a választást megelőzően legalább 5
nappal közzéteszi (helyben szokásos módon).
• A jelöltállítás eredményes, ha a jelöltek száma az előre meghatározott
munkavédelmi képviselők számát eléri vagy meghaladja.
• Eredménytelen jelöltállítás: a jelöltállítási időszakot 15 nappal meg kell
hosszabbítani.
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A választás menete
III. Választás:
• Egyenlő, titkos, közvetlen szavazással választják meg 5 évre a
munkavédelmi képviselőt.
• Választásra jogosult munkavállalónak egy szavazata van.
• Érvénytelen a szavazat, ha
- nem az előírt módon adták le,
- nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le,
- a megválasztható tagok számánál több jelöltre adtak szavazatot.

8

A választás menete
IV. A választás eredménye:
• Megválasztott munkavédelmi képviselőnek azokat kell tekinteni, akik
a leadott szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok
30%-át megszerezték.
• A választás eredményét a választási bizottság állapítja meg.
• A választás eredményről a választási bizottság jegyzőkönyvet készít.
• A jegyzőkönyvet haladéktalanul közzé kell tenni.
• A munkavédelmi képviselő megbízatása a választási jegyzőkönyv
közzétételét követő munkanapon kezdődik
• A jegyzőkönyv megőrzése: a munkavédelmi képviselőnek kell a
megbízatás megszűnéséig, érvénytelen választás esetén ez a
munkáltató kötelezettsége.
.
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• A választás érvényes:
• ha a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett.
• Nem nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult munkavállalót aki:
Ø keresőképtelen beteg,
Ø fizetés nélküli szabadságon van,
Ø Kivéve, ha részt vett a választáson!
• Érvénytelen választás esetén:
Ø A választást 90 napon belül meg kell ismételni.
Ø Új választást 30 napon belül nem lehet tartani.
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•

A megismételt választás érvényes:

• ha a választásra jogosult munkavállalók több mint egyharmada részt vett.
• Ha a megismételt választás is érvénytelen, újabb választást 1 év múlva
lehet tartani.

• A választás eredményes:
• ha az előzetesen meghatározott számú jelöltek megkapták a leadott
szavazatok 30%-át.
• A fennmaradó helyekre 30 napon belül új választást kell tartani amelyre új
jelöltek is állíthatók.
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Leggyakrabban felmerülő kérdések I.
A munkavédelmi képviselők megválasztásánál van-e kötelező, minimális
létszám, illetve alkalmazni kell-e az Mt.-ben meghatározott üzemi tanács
tagjaira vonatkozó létszámokat?
Az Mvt. nem írja elő, hogy hány fő munkavédelmi képviselőt kell
megválasztani és a megválasztható képviselők számának meghatározásánál
nem kell az üzemi tanács tagjaira vonatkozó létszámokat figyelembe venni.
A képviselők létszámának megállapításánál az alábbi tényezőket érdemes
figyelembe venni:
• munkavállalói létszám,
• munkarend,
• területen folyó tevékenység jellege,
• a munkavédelmi képviseletet mennyien tudják ellátni,
• érvényesüljön a gazdasági racionalitás.
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Leggyakrabban felmerülő kérdések II.
A
közfoglalkoztatottakat,
a
részmunkaidőben
foglalkoztatott
munkavállalókat, a szezonálisan foglalkoztatott munkavállalókat, valamint a
munkaerő-kölcsönzés során a kölcsönzött munkavállalókat a munkavédelmi
képviselő választásnál miként kell figyelembe venni, azaz választhatnak-e,
továbbá választhatók-e?
A munkavédelmi képviselő választáson szavazhatnak, azaz választásra
jogosultak.
De munkavédelmi képviselővé csak akkor választhatók meg,
munkáltatónál legalább 6 hónapja dolgoznak.

ha a

A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót kivéve a többi jogviszony
határozott időre jön létre.
Az Mvt. alapján a munkavédelmi képviselő megbízatása 5 évre szól, ezáltal a
határozott ideig foglalkoztatott munkavállaló nem biztos, hogy kitölti az 5 éves
időtartamot, így a munkavállalók képviselet nélkül maradhatnak.
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Leggyakrabban felmerülő kérdések III.
A munkáltatónak mi a teendője abban az esetben, ha biztosítja a választás
feltételeit, de pl. jelölt hiányában nem lesz eredményes a választás? Milyen
jogkövetkezményekkel kell számolnia a sikertelen választás esetén?
A munkáltató írásban, részletes tájékoztatást ad a munkavállalóknak a
munkavédelmi képviselő választás szabályairól.
Egyidejűleg a munkáltató megszervezi a választási bizottság megválasztását.
Ha a munkáltató a fenti kötelezettségeknek eleget tett, de munkavédelmi
képviselő megválasztására nem került sor:
pl.: munkavállalók nem jelöltek senkit, a munkavállaló nem fogadta el a jelölést,
akkor eleget tett az Mvt.-ben foglalt kötelezettségének és további feladata
nincs.
A sikertelen választás a munkáltató számára nem jár jogkövetkezménnyel. De
célszerű a választást megismételni az érvénytelen választásnál alkalmazott
határidővel.
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A Munkavédelmi Bizottság két anyagot készített a választás egységesebb,
könnyebb lebonyolítása érdekében:
1) Munkavédelmi Bizottság Tájékoztatása és Ajánlása a munkavédelmi
érdekképviselet, érdekegyeztetés egyes kérdéseiről.
2) Függelék az
szabályai.

Ajánláshoz:

Munkavédelmi

képviselők

választásának

Az Ajánlás és a Függelék megtalálható a munkavédelem hivatalos
honlapján
(www.ommf.gov.hu)
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A munkavédelmi képviselő jogai I.
1)

Tájékoztatáshoz való jog:
A munkáltató köteles tájékoztatni a képviselőt:
• az egészséget és biztonságot érintő kockázatokról és a megelőzési
intézkedésekről, ha különböző munkáltatók alkalmazásában álló
munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak,
• a munkavédelmi feladatokat ellátó személyről,
• a kockázatértékelés és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól,
• a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és
bejelentéséről,
• a munkavédelmi hatóságtól kapott munkavédelmi információkról,
különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól.
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A munkavédelmi képviselő jogai II.

2) Konzultációs jog:
• A munkáltató köteles az új technológiák bevezetése előtt, azok
egészségre és biztonságra kiható következményeit kellő időben
megtárgyalni a munkavédelmi képviselővel.

3) Részvételi jog:
• A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő
részvételét a munkabaleset kivizsgálásában.
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A munkavédelmi képviselő jogai III.
4) Tanácskozási-javaslattételi jog:
• A munkáltató köteles a képviselővel tanácskozni az egészséges
és biztonságos munkavégzés érdekében (pl.: munkavédelmi
oktatás megtervezése, megszervezése).
• A munkáltatónak biztosítania kell, hogy az egészségre és
biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedések előzetes
megvitatásában részt vehessen a képviselő.
• A tanácskozás során biztosítani kell a képviselők javaslattételi
jogát.
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A munkavédelmi képviselő jogai IV.
5) A munkavédelmi képviselő jogosult meggyőződni a munkahelyeken
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek érvényesüléséről, különösen
• a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök
biztonságos állapotáról;
• az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és
foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett intézkedések
végrehajtásáról;
• a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre történő felkészítéséről és
felkészültségéről.
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A munkavédelmi képviselő jogai V.
6) A képviselő jogosult szakértőt igénybe venni, továbbá indokolt
esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz
fordulhat.
7) A munkáltató által létrehozott munkavédelmi
kiadásához a képviselő egyetértése szükséges.

szabályzat

8) A képviselő munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére
tehet javaslatot a munkáltató részére. Ha a munkáltató ezzel nem
ért egyet, a képviselő az Mt.-ben szabályozott kollektív munkaügyi
vitát kezdeményezhet.
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A munkavédelmi képviselő kötelezettségei
• Köteles a munkavállalók
munkáltatónál.

érdekében

gondosan

eljárni

a

• A munkavállalókat tájékoztatja a rendelkezésre álló ismeretekről.
• Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
érdekében együtt kell működnie a munkáltatóval.
• A tevékenysége során tudomására jutott információkat csak a
munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése vagy a
személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra
(titoktartás).
• A munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban köteles
pártatlan magatartást tanúsítani (nem szervezhet sztrájkot; nem
támogathatja és nem akadályozhatja).
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A munkavédelmi képviselő működési feltételei
A munkáltatónak a képviselő jogainak gyakorlásához az alábbi
feltételeket kell biztosítania:
• Átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezmény (havi munkaidő
legalább 10%-a).
• Működési, technikai, anyagi feltételek, szakmai előírások.
• Képzésben, továbbképzésben való részvételi lehetőség (képviselő
választást követő éven belül legalább 16 órás képzés, ezt követően
évente legalább 8 órás továbbképzés egy választási ciklusban).
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A munkavédelmi képviselő munkajogi védelme
A képviselőt jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.
Valamennyi képviselő munkajogi védelmére az Mt. 273. § (1), (2) és (6) bek. szabályait
kell megfelelően alkalmazni:
• A munkahelyi munkavédelmi bizottság, ennek hiányában a választási bizottság
egyetértése szükséges, ha a képviselőt átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő
munkakörben, munkahelyen, munkáltatónál akarják foglalkoztatni, illetve ha a
munkaviszonya a munkáltató felmondása miatt szűnik meg.
• A munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a munkavédelmi bizottság,
ennek hiányában a választási bizottság a munkáltató írásbeli tájékoztatásának
átvételétől számított nyolc napon belül írásban közli. Ha a tervezett
intézkedéssel nem ért egyet, annak indokait is tartalmaznia kell a
tájékoztatásnak..
• A védelem a megbízatás idejére, illetve annak megszűnését követő fél évre illeti
meg a képviselőt, ha a tisztségét legalább 1 évig betöltötte.
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Tapasztalatok
• Szélsőséges esetben a munkavállalókat arról nyilatkoztatta a
munkáltató, hogy nem kívánnak képviselőt választani.
• Esetenként formális a képviselők működése, legfeljebb a képzésükre
irányul.

• Több olyan munkáltató van, ahol felismerték a munkakörülmények
fejlesztése céljából a képviselők pozitív szerepét: Vannak olyan
munkáltatók, akik támogatták a képviselőket a közép vagy felsőfokú
munkavédelmi szakképzettség megszerzésében.
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A munkavédelmi képviselők jövőbeni támogatása
1)Munkavédelem hivatalos honlapjának fejlesztése:
• Képviselők fóruma kialakítás alatt van: A „fórum” nem klasszikus internetes
fórumként működne (használata nem lenne regisztrációhoz kötött, és az oldal látogatói
nem tudnának új tartalmat létrehozni vagy hozzászólást tenni).
• Egyszerű felület, ahol elsősorban a munkavédelmi képviselők vagy leendő képviselők
egy űrlap segítségével feltehetik a választás lebonyolításával, valamint a
képviselők működésével (jogosultságaival) kapcsolatos kérdéseiket.
• A kérdések és a Munkavédelmi Főosztály által megfogalmazott válaszok, anonimizált
módon felkerülnének az oldalra.
• Az oldalon megtalálható lenne a Munkavédelmi Bizottság által a témában
megfogalmazott tájékoztatásra és ajánlásra vonatkozó hivatkozás, amelyek
segítségével az érdeklődők kérdésfeltevéstől függetlenül tájékozódhatnak.

25

A munkavédelmi képviselők jövőbeni támogatása
2) A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése GINOP-5.3.4-16:

• Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti
támogatására 2 milliárd Ft áll rendelkezésre.

szervezetek

• Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának
kidolgozása, képzések lebonyolítása.

• A pályázatok elbírálása folyamatban van.
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Nemzetközi kitekintés
Munkavédelmi képviselők Svédországban
• A munkavédelmi ellenőrzés során kiemelt szerepük van, a
munkáltatóval egyenrangú félként vannak jelen.
• A felügyelő az ellenőrzést egy hónappal előre bejelenti, mely bejelentő
levelet a munkáltató és a munkavédelmi képviselő is megkapja.
• A helyszíni ellenőrzésen a felügyelőt minden esetben elkíséri a
munkavédelmi képviselő is.
• A munkavédelmi képviselő helyszíni tapasztalataival
felügyelőnek a hiányosságok feltárásában.

segít

a
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Munkavédelmi képviselők Svédországban

• Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet a munkáltató mellett a
munkavédelmi képviselő is megkapja.
• Ha a munkáltató nem tartja be a jegyzőkönyvben vállaltakat, a
munkavédelmi képviselő jelzi azt a munkavédelmi hatóságnak.
• A munkavédelmi képviselő ténylegesen a munkavállalók érdekeit védi.
• Ha a balesetet a munkáltató nem jelenti be, helyette megteszi a
munkavédelmi képviselő, ezáltal a hatóságoknak a kvázi balesetekről
is pontos statisztikájuk van.
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Munkavédelmi képviselők Svédországban
• A munkavédelmi képviselők ugyanazokon a képzéseken, előadásokon
vesznek részt, mint a felügyelők.
• Svédországban a munkavédelmi képviselők képesítése nem tér el a
magyar képviselők képesítésétől.
• A feladat ellátásáért külön díjazást nem kapnak, de erős védelemben
részesülnek.

• Minden cégnél van munkavédelmi képviselő.
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
judit.nagy.h@ngm.gov.hu
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